
  Schaepmanlaan 2, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR, maandag 14 november 2016, 19.30 uur, locatie Schaepmanlaan 2   

 

Notulist :  André 

Aanwezig :  Marcel, Thijs, Nathalie, Tim, Daniëlle, Betty, André, Michel 

Afwezig : Joy Ellen 

 

Zonder directie 19.30 – 20.00 uur 

 

1. Opening: 

 

2. Notulen 25 oktober 2016: 

Schoolgids: Spellen moet zijn muziek. 

Opmerkingen van Nathalie via de mail over het Schoolplan zijn helaas niet 

verwerkt. 

 

3. Ingekomen stukken: 
Geen. 
 

4. Jaarverslag MR 2015-2016: 
Bij Maaike Pullen nog vermelden: uitgetreden in juni 2016. 
Directeur Amstelwijs aanwezig op verzoek bij MR-vergaderingen. 
Overleg Contactouders 2x per jaar. 
Activering mailadres MR@obs-piethein.nl 
Budgettering + verantwoording financiën. 
In Nieuwsbrief melden dat het Jaarverslag op de website is te lezen. 
Notulen van MR-vergaderingen ook plaatsen op website. Actiepunt Tim (via 
Stefan Woerdeman). 
 

5. Meerjarig Investerings Plan (MIP):  zie punt 12. 
 

6. Evalutie IPC: 
Toelichting vanuit de teamgeleding. Vorig jaar gestart, er is externe 
begeleiding bij de invoering. Thema’s worden uitgewerkt en vastgelegd. 
Leerdoelen geformuleerd. Kennis wordt gevolgd middels toetsing. 
Oudergeleding verzoekt om heldere informatie naar de ouders, wat is de stand 
van zaken, is er een doorgaande lijn, wat wil de school bereiken, hoe volgt de 
MR IPC?(Actiepunt IPC Stuurgroep) 
 

7. Nieuwbouw, betrokkenheid MR, ouders en leerkrachten: 
De MR heeft instemmingsrecht op dit gebied. Er wordt een Plan van Eisen 
opgesteld, de MR verzoekt om regelmatige update van de stand van zaken 
met als doel feedback te kunnen geven.  
 

 

mailto:MR@obs-piethein.nl


8. Protocol ongeoorloofd te laat komen: 
Zie punt 15. 

 
 

Met directie: 20.00 – 21.30 uur 

 

9. Notulen 25 oktober 2016: 

Geen opmerkingen 

 

10. Mededelingen directie: 

De MR heeft een abonnement voor tijdschrift VOO, rekening was verstuurd 

naar de Wibautlaan. Directie zal e.e.a. verwerken. 

In het Schooljaarplan wordt gesproken over een overgang naar Cloudwise 

m.b.t. het beheer computernetwerk. Gebleken is dat de school nog een lopend 

contract heeft met Actacom, opzegtermijn was zeer onduidelijk. Inmiddels 

overleg geweest met Actacom, waarna een nieuw (financieel gunstiger) 

voorstel is gekomen. Bijkomend positief feit is dat er niet veel verandert voor 

de leerkrachten. Nadere onderhandelingen volgen. 

 

11. Jaarverslag MR 2015-2016: 

Geen opmerkingen vanuit directie. 
 

12. Meerjarig Investerings Plan (MIP): 

De directie heeft binnen het MT gesproken over wenselijke investeringen voor 

de komende drie jaar. De MR wordt tijdens de vergadering middels een Excel-

overzicht hierover geïnformeerd. 

Hiernaast is er een extra investeringsbudget beschikbaar voor de inrichting 

van de Wibautlaan. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen alle wensen 

gehonoreerd worden. Bij veel zaken moet rekening worden gehouden met de 

afschrijvingstermijn. Digitale programma’s (o.m. toetsing) vallen binnen het 

reguliere budget. 

 

13. Evaluatie IPC 

De oudergeleding van de MR verzoekt om duidelijke communicatie naar de 

ouders. Wat is de koers, waar staan we nu, wat zijn de opbrengsten, komt alle 

(gebruikelijke) leerstof aan bod? 

   

14. Nieuwbouw, betrokkenheid MR, ouders en leerkrachten  

Waarschijnlijk is in december het Plan van Eisen bekend. De MR zal in de 

geplande vergadering van 19 december geïnformeerd worden, met de 

mogelijkheid tot eventuele aanpassingen. 

 

15. Protocol ongeoorloofd te laat komen 
De school ervaart het te laat komen van leerlingen als storend, dit punt viel 
ook het Auditteam op. Het is een duidelijk en ‘hard’ protocol naar ouders. De 



rol van de leerkracht is bepalend, rekening houden met ‘verborgen leed’. Het 
is wenselijk dat leerlingen 5 minuten voor aanvang van de schooltijd aanwezig 
zijn. Start schooltijd is bepalend voor het melden van te laat komen.   
 

16. Parnassys Ouderportaal 
Binnen het MT werd de zorg uitgesproken over de vragen die ouders aan 
leerkrachten gaan stellen bij het vrijgeven van alle toetsresultaten. De MR 
geeft als tip om een pilotgroep te laten starten met het complete Ouderportaal. 
De rest van de school volgt dan op een later tijdstip. 
De directie bespreekt dit onderdeel op de Studiedag van het team van 21 
november a.s. De opmerkingen van het team worden ook meegenomen bij de 
invoering van Parnassys Ouderportaal. 
   

17. Rondvraag en sluiting 
o Contactoudersoverleg: belangrijk dat er een afgevaardigde van de MR 

aanwezig is. 
o Speerpunten in het Jaarplan van de MR moeten duidelijker 

geformuleerd worden: 
Actie IPC: Betty en Joy Ellen 
Actie Digitaal onderwijs/ICT: André en Nathalie 

o Vergadering van 19 december staat de nieuwbouw (Plan van Eisen) 
centraal. Overige geplande punten schuiven door naar volgende 
vergadering. 
 
 
 
 

 


