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          Schaepmanlaan 2, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR,   maandag 13 maart 2017,   19.30 uur,   locatie Schaepmanlaan 2   

Notulist : Marcel 

Aanwezig : Thijs, Marcel, Tim, André, Daniëlle, Betty, Michel, Bart (GMR) 

Afwezig : Joy Ellen, Nathalie  

 

19.30 Zonder directie: 

 

Mededeling: 

- Bart Hellendoorn vervult namens de ouders een rol in de GMR tot het einde van dit 

schooljaar. Vanaf volgend jaar is deze functie vacant. Via de nieuwbrief wordt dit 

onder de aandacht van ouders gebracht waarmee kandidaten zich kunnen melden. 

 

20.00 met directie: 

 

1. Opening  

 

2. Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd 

 

3. Mededelingen directie 

- ParnasSys is live en ouders kunnen dit gebruiken; nog weinig reacties gehoord 

tot nu toe zowel naar leerkrachten als van ouders onderling. Het gebruik van de 

website door ouders kan niet worden gevolgd door de school.  

- Vervanging voor enkele verloven is gecommuniceerd. Hoewel financiële middelen 

beschikbaar zijn, blijkt het aanbod van leerkrachten zeer beperkt, de MR vindt de 

huidige oplossing goed gevonden.  

 

4. Voortgang schoolplan 2016-2017 

- Thema 1: Kijk! voor groep 1/2 ligt op schema en verloopt naar tevredenheid; 

bedoeling is om dit over 2-3 jaar alle kinderen van groep 1/2 in dit pakket mee te 

laten lopen 

- Thema 2: HGW ligt eveneens op schema, de ontwikkeling van de pedagogische 

en didactische vaardigheden en kwaliteiten nemen toe. Dit blijkt ook uit de Cito 

scores. 
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- Thema 3: Lerende organisatie: leerkrachten coachen elkaar en geven elkaar ook 

feedback. Het leerzaam en nuttig, mede doordat dit groepsoverstijgend wordt 

gedaan. 

- Thema 4: IPC: Het tweede project is succesvol afgerond. De directie is trots op 

het behaalde resultaat. De wethouder was tevens op bezoek geweest en was 

zeer positief verrast over de leerdoelen gekoppeld aan dit project en ook over de 

presentatie door de leerlingen (een leerling uit groep 5 heeft aan de wethouder op 

verbluffende wijze een staafdiagram uitgelegd). Piet Hein is met dit project uniek 

ten opzichte van andere basisscholen. Het volgende thema is vakantie, 

vakantieshow en luchthavens. Ouders zijn opgeroepen in de nieuwsbrief om 

hieraan bij te dragen. 

- De overige actiepunten liggen eveneens op schema. Alleen met betrekking tot 

ICT zou een ander netwerk worden opgezet. Door nieuwe ontwikkelingen blijkt dit 

niet meer nodig.  

 

5. Huisvesting  

- De Wibautlaan oplevering is in juni 2017, wat iets eerder is dan verwacht. Gestart 

is met de inrichting. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de groepen 5 tm 8 in dit 

schoolgebouw beginnen. De Schaepmanlaan 2 komt dan leeg te staan, 

gemeente wil het afbreken als startpunt van de bouw van het nieuwe pand. 

 

6. Informatie vakantierooster 

- Het vakantierooster 2017/2018 is besproken. Op basis van de afgestemde 

mogelijkheden zal de directie een voorstel voor de volgende MR voorbereiden. 

 

7. Zorgplan 

- Hierop zijn geen grote wijzigingen geweest, de directie heeft een korte uitleg 

gegegeven. Geen verdere opmerkingen vanuit de MR. 

 

8. CITO scores Januari 2017  

- De DMT (3 minuten test), spelling, begrijpend lezen, rekenen en taal worden 

getoetst. In alle groepen liggen alle scores boven de inspectienormen. De Piet 

Hein heeft een ambitieniveau gesteld (50% van de leerlingen halen het niveau I 

en II) wat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit ambitieniveau wordt in 

ongeveer ¾ van de groepen gerealiseerd. Enkele groepen laten een significante 
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verbetering zien ten opzichte van vorig jaar, waaruit blijkt dat interventies (o.a. 

verbeterde leermethodes) hebben gewerkt. 

 

9. Agenda 1 mei (volgende keer) 

- De MR vergadering van 1 mei 2017 wordt verplaatst naar dinsdag 2 mei 2017. 

- Hoogte ouderbijdrage overblijf, formatieplanning, vaststellen vakantierooster, ter 

informatie en advies beleidsdocument hoogbegaafdheid. 

 

10. Rondvraag en sluiting 

- De directie heeft met de leerlingenraad gesproken over de inrichting van het 

nieuwe schoolplein op de Wibautlaan. De wensen van de leerlingen zijn allemaal 

overgenomen door de architect. Een mooi resultaat! 

- Beleid ten aanzien van te laat komen is aangescherpt een kwartaal geleden. De 

situatie is sterk verbeterd, ouders worden hier actief over geïnformeerd en/of 

aangesproken. 

 

Vergadering is om 21:10 uur gesloten. 


