
  Wibautlaan 46, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 
 
 

Notulen MR,   dinsdag 3 oktober 2017,   19.30 uur,   locatie Wibautlaan 46   

 

Notulist :  Tim  

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

Afwezig :  Joy-Ellen (met bericht) 

 

 

19.30 Zonder directie: 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Thijs opent de vergadering. Er wordt besloten één punt (13, Gelden van de MR) aan 

de agenda toe te voegen. Daardoor schuiven de punten 13 tot en met 19 op. 

 

2. Notulen 19-6-2017 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen GMR 

De GMR heeft nog niet vergaderd, er is dus nog niets te melden. Er is nog wel een 

vacature voor GMR-oudergeleding voor de Piet Hein. 

 

4. Personele situatie 

 

5. Huisvesting 

Het gebouw Schaep 2 staat er nog. De sloop wordt voorbereid. 

 

6. MR-Jaarplan en verslag 

Er is een overzicht van de MR-leden. Omdat het schooljaar loopt van augustus tot en 

met juli, vraagt de teamgeleding of de data van aantreden op augustus en aftreden 

op juli gesteld kunnen worden. Het wordt aangepast. 

Er zal een stukje geschreven worden voor de nieuwsbrief, om meer in beeld te 

komen. Ook zal het jaarverslag geschreven worden.  

 

7. Concept schooljaarplan 

Nathalie heeft een vraag over punt 3.4 zorg. 

 

8. Evaluatie afgelopen jaar 

Dit agendapunt zal in de vergadering van 6 november worden meegenomen, dan 

hoger op de agenda.  

 

9. Data MR vergaderingen en notulisten 

De notulisten ontbreken. Tim vult ze aan. 
 

 

 



 

20.00 met directie: 

 

10. Opening  

Michel is aanwezig. Vanuit de MR wordt verontschuldigd zich voor de afwezigheid 

van de oudergeleding bij de opening van de Wibautlaan op 27 september jl... 

 

11. Notulen 19-6-2017 

De notulen worden goedgekeurd. Ze zullen opde site geplaatst worden.  

 

12. Mededelingen directie 

 De opmerkingen voor de schoolgids zijn binnen, een en ander wordt kort 

besproken. De schoolgids is hiermee goedgekeurd. 

 Over het snipperbeleid komen goede en positieve reacties binnen. De 

voorwaarde dat kinderen twee dagen voor de grote vakantie deze 

snipperdagen niet mogen opnemen, komt te vervallen. De MR is akkoord.  

 Problemen met dezelfde eindtijd voor alle groepen op woensdag heeft zichzelf 

opgelost.  

 De gemeente Amstelveen stelt per 1 januari een jeugdhulpverlener aan per 

school. Deze komt één dagdeel in de week om direct contact te 

bewerkstelligen tussen school/ouders en de jeugdhulpverlening. Leerkrachten 

en ouders kunnen hem/haar benaderen met hulpvragen.  

 

13. Gelden MR 

MR-gelden lopen thans via Amstelwijs. 

 

14. Mededelingen GMR 

Er is nog geen vergadering geweest. Wel is er zorg over de invulling van de open 

plaats van de oudersgeleding. Nathalie denkt na om in het door haar te schrijven 

stukje hierover iets te melden.  

 

15. Personele situatie 

Voor de zomervakantie maakten twee collega’s bekend een baan in de buurt te 

hebben gevonden. Dit had een herverdeling in de formative tot gevolg, met geschuif 

van collegae kon dit worden opgelost. Er kwam WTF beschikbaar voor 

ondersteuning. Na de zomer kondigde een andere collega haar vertrek aan. Zij was 

aangesteld voor de hoogbegaafden en groep 6b en 7c. Hoewel de vacature 

nauwelijks respons opleverde, is er toch voor groep 7c en 6b iemand gevonden.  

Ook voor de kleuters is iemand gevonden. Maar er is nog steeds WTF open. De 

reacties die binnenkomen zijn niet interessant, er is niemand! Dat is een zorgelijke 

situatie. Deze situatie is onvoldoende bekend bij de ouders, zij moeten beseffen dat 

een groot problem dreigt. We ontkomen er niet aan, om straks misschien kinderen 

naar huis te moeten sturen of klassen samen te voegen en dus te vergroten. Er wordt  

een communique geschreven om dit onder de aandacht te brengen bij de ouders. 

 

 

 



16. Huisvesting 

 Op de Wibautlaan is nog niet alles zoals het moet zijn, maar het werkt over 

het algemeen goed. Vanuit de instanties wordt veel bereidwilligheid ervaren. 

 Op Schaep 2 zijn onderzoeken en voorbereidingen aangaande de nieuwbouw 

en sloop gestart. Op het moment vindt materiaalkeuze plaats. 

 

17. MR Jaarplan 

Er is een aantal vragen en opmerkingen. Er wordt ook wat geschoven met enkele 

punten en data. De wijzigingen zullen worden aangepast.  

 

18. Concept schooljaarplan 

Er wordt opgemerkt, dat er in paragraaf ‘3.4 zorg’ staat dat het budget voor 

zorgkinderen ontoereikend is. Er wordt een en ander besproken en dit punt zal 

worden aangevuld.  

Tevens is de actuele situatie rondom personeelsproblematiek in paragraaf 4 niet 

terug te vinden. Ook dit punt zal erin opgenomen worden. 

Allen gaan de hoofdstukken 6 en 7 lezen en voor 6 november input hierover 

aanleveren.  

 

19. Agenda 6 november (volgende keer) 

Op de agenda voor 6 november zal naast de vaste punten ook agendapunt RI&E 

worden opgenomen.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

Er is geen rondvraag. Om even na half tien wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


