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Notulen MR,   maandag 19 juni 2017,   19.30 uur,   locatie Schaepmanlaan 2   

 

Notulist :  Daniëlle 

Aanwezig :  Marcel, Tim, André, Betty, Daniëlle 

Afwezig :  Thijs, Joy-Ellen, Nathalie 

Bijlagen :  Notulen 29-5-2017,  

 

 

19.30 Zonder directie 

1. Opening  

Frans Cornet kwam langs om eventuele vragen van de MR te beantwoorden. 

De volgende vragen zijn gesteld: 

 1. Hoe gaat het met de verbouwing en de nieuwbouw? Is er voldoende 

medewerking van de gemeente? Is er voldoende budget en hoe staat het met 

de samenwerking met Kinderrijk? 

2. Kan vervanging bij (langdurige) ziekte op Amstelwijs-niveau geregeld 

worden? 

3. We hebben bericht van de directie ontvangen over de staking van 27 juni. 

Hoe staan de Amstelwijsscholen daarin? 

 De samenwerking met Kinderrijk betekent vooral samen in één gebouw. KR 

heeft een nieuwe bestuurder sinds 1 juni. De architect die de bouw gaat doen 

is de architect geworden waar Amstelwijs een voorkeur voor had. Deze had 

niet de voorkeur van KR. 

 Verkeerssituatie: Er is nog niets bekend. Het zou kunnen dat er bepaalde 

tijden komen waarop bouwverkeer de straat niet in mag. 

 Invallers: Amstelwijs wil best iets regelen, maar er zijn gewoon geen mensen. 

Het bestuur van Amstelveen wil nu huisvesting gaan regelen voor mensen van 

buitenaf om het eventuele lerarentekort op te vangen.  

Lio stagiaires krijgen een betaalde stage en er gaat gewerkt worden met een 

baangarantie voor Lio’s. 

Amstelwijs heeft op dit moment nog geen tekorten. Het plaatje kan steeds met 

passen meten rond gemaakt worden. Maar als je naar Amsterdam kijkt, die 

hebben op dit moment al 140 leerkrachten tekort. 
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 Gaan er bij Amstelwijs veel mensen met pensioen de komende Jaren? 

Het valt mee, over 5 jaar ongeveer 9. 

 De Staking: Amstelwijs steunt de actie. Waarom is de school verantwoordelijk 

voor het opvangen van kinderen die toch om half 9 komen? 

Dat komt omdat de bonden elkaar tegenspreken. Als er sprake is van een 

staking, moeten de bonden de salarissen gaan betalen. Maar de bonden 

zeggen dat dit een actie is en geen staking. In dat geval betaalt de werkgever 

de salarissen. Als het een actie is, dan is de school verantwoordelijk voor de 

kinderen. Dat betekent niet dat je leerkrachten in hoeft te zetten om op te 

letten. Dit mag ook de conciërge zijn of iemand van de administratie. 

 Waar ben je trots op wat betreft De Piet Hein? 

De Piet Hein heft de laatste jaren een enorme inhaalslag gemaakt. Zeker qua 

modernisering en IPC. Daar ben ik trots op. 

 Zijn er zorgpunten wat betreft De Piet Hein? 

Nee, die heb ik niet. Ik zou m’n kinderen hier met een gerust hart op school 

doen. 

 

2. Notulen 29-5-2017 (bijlage) 

Punt 14 moet worden: Begin juli gaat de groepsindeling naar ouders. 

 

3. Vervangingsproblematiek Amstelwijs 

Zie gesprek met Frans Cornet. 

 

4. Reglement GMR en MR 

Hier wordt aan gewerkt. Komt volgende vergadering terug. 

 

5. Concept MR-jaarplan. 

Marcel maakt een concept voor de vergadering van 2 oktober. De eerste vergadering 

van schooljaar 2017-2018 zal dus op 2 oktober zijn op de Wibautlaan. De andere 

data volgen. 
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20.00 met directie: 

6. Opening  

 

7. Notulen 29-5-2017 (bijlage) 

 

8. Mededelingen directie 

 

 Er komen volgend jaar 2 Lio stagiaires in de groepen 5. 

 We hebben 2 nieuwe kopieermachines. Deze worden in het nieuwe schooljaar 

in gebruik genomen. 

 Er is een concept verhuisplan. De collega’s worden daar vrijdag van op de 

hoogte gebracht. 

 Vorig jaar hadden we een hoog verzuim. Nu is dat enorm gedaald. Het 

verzuim van schooljaar 2016-2017 ligt op 0,86% 

 Kleutersportdag: De eerste is verregend. Er komt een herkansing op 

woensdag 28 juni. 

 Woensdag 21-6-2017 is de afsluiting van IPC 

 

9. Mededelingen GMR 

Er is geen GMR vergadering geweest. 

 

10. Vervangingsproblematiek Amstelwijs 

Zie punt Frans 

 

11. Reglement GMR en MR 

Daar wordt aan gewerkt. 

 

12. Huisvesting 

De verbouwing op de Wibautlaan gaat snel en het wordt erg mooi. Over 2 weken (6 

juli) is de oplevering. Het is weer een recht schoolplein geworden. De laatste 

woensdag van de zomervakantie zullen alle leerkrachten helpen om de school in te 

richten. (30 aug) 

De verhuizing is op 25 aug. Er gaat nog een oproepje uit in de nieuwsbrief om wat 

klusvaders te vragen, die bijvoorbeeld wat dingen op willen hangen. 
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13. Schoolgids 

De volgende mensen lezen de gids: 

Betty blz. 1-15 

André blz. 16-30 

Marcel blz. 31-45 

Tim blz. 46-59 

 

14. Stichting vrienden van de Piethein 

Piet Hein’s plezieramide 

 Er is een kascommissie aangesteld van 2 mensen. 

 De stichting sponsort per activiteit. 

 De eerste sponsorbestemming is een geluidsinstallatie. 

 De doelen en een uitleg over de Vrienden van de PH komt op de website te 

staan. 

 

15. Nieuwe vergaderdata 2017-2018 

Deze worden doorgestuurd. 

 

16. Concept jaarplan 

 

17. Agenda … (volgende keer) 

 

18. Rondvraag en sluiting 

Is er al een nieuwe ouder die in de GMR wil?  Nee nog niet. 

Zijn er reacties gekomen van ouders op de staking?  Nee 

De dag na Hemelvaart heeft de bovenbouw niet vrij, klopt dat? Ja dat klopt. Als men 

deze dag toch vrij wil, dan kunnen ze hun snipper gebruiken. 


