
  Schaepmanlaan 2, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR, maandag 19 september 2016, 19.30 uur, locatie Schaepmanlaan 2   

 

Notulist :  Nathalie 

Aanwezig :  Daniëlle, Joy Ellen, Marcel, Thijs, Tim, Betty, André, Michel 

 

Zonder directie 19.30 – 20.00 uur 

1. Opening: 

 

2. Notulen 16 juni 2016 

Een vraag over de werking van het emailadres MR staat nog open.  

E-mail: MR@obs-piethein.nl 

Deze mail moet gekoppeld worden aan de e-mail van Tim. (Daniëlle vraagt 

Stefan) 

Notulen vorige vergadering goedgekeurd 

 

3. Ingekomen stukken 
Er is een mail binnengekomen van een ouder die de sportdag activiteit in het 
Olympisch stadion niet geschikt vindt voor haar kind (groep 6). Bespreken met 
Michel erbij. 

 

4. Huisvesting: Frans Cornet van Amstelwijs komt toelichten om 20:00 uur met 
Michel erbij. 

 

5. Jaarplanning MR 2016-2017:  

Welke vaste punten komen er vast op de agenda te staan? Marcel heeft een 

voorstel gemaakt. 

Aantal aanvullingen, deze worden verwerkt. Bespreken met Michel erbij.  
 
 

Met directie: 20.00 – 21.30 uur 

6. Mededelingen directie: 

o Nieuwbouw Wibautlaan: verloopt volgens planning. 
o Stichting vrienden van de Piet Hein is herstart in de nieuwe 

samenstelling en direct actief. De sponsorbedragen voor de sportdag 
zijn al via deze stichting gelopen. Marcel (MR) en Frank (ouder, ex-MR) 
zitten samen met Michel in de stichting. 

o 25 Oktober: Audit vanuit Amstelwijs. Zij komen vragen stellen en op 
klassenbezoek. Het is geen inspectie, maar ‘critical friends’. De audit 
van Amstelwijs zal zicht richten op de ontwikkeling die de school heeft 
doorgemaakt de afgelopen periode. 

 

7. Notulen 16 juni 2016: 

mailto:MR@obs-piethein.nl


De notulen zijn goedgekeurd 

 

 

8. Ingekomen stukken 

Er is een mail binnengekomen van een ouder die de sportdag activiteit in het 
Olympisch stadion niet geschikt vindt voor haar kind (groep 6). 
Het betreft schoolse activiteiten en dus verplicht, hiervoor hoeft school geen 
alternatief programma aan te bieden. School heeft betreffende ouder 
geïnformeerd en uitgenodigd voor een gesprek. 
 

9. Huisvesting 

Frans Cornet van Amstelwijs licht de actuele ontwikkelingen toe.  
Er zit flink beweging in. 

Er is een nieuw plan omarmd door de gemeente waarbij groep 1-4 in één 
gebouw komt te zitten samen met BSO.  
De bedoeling is dat het nieuwe gebouw voor 2019 af is.  
Najaar 2016 is al extra budget vrijgemaakt door gemeenteraad.  
Huidige fase is PVE opstellen, daarna architect en aannemer selecteren. 
In 2017 zou dan de bouw van start kunnen gaan starten als alles volgens plan 
gaat. 
De gemeente regisseert. Michel betrekt de bouwcommissie van school bij 
opstellen PVE. De MR heeft adviesrecht op de nieuwbouwplannen van de 
school. De komende periode zal een aantal adviesmomenten komen waarbij 
Michel dan stand van zaken geeft en om advies vraagt. Als nodig komt MR 
vaker bij elkaar. 
 

10. Schoolplan 2016-2017 en jaarplan MR  

Michel geeft een toelichting op het concept schoolplan. De MR wordt om 

advies en instemming gevraagd. De betreffende hoofdstukken (met name 

hoofdstuk 6 en 7) worden door MR gelezen en eventuele punten worden naar 

Thijs gestuurd.  

 

11.  W.v.t.t.k. 
-  

 
12. Rondvraag en sluiting 

- 


