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  Wibautlaan 46, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

 

Agenda MR,   maandag 1 oktober 2018,   19.30 uur,   locatie Wibautlaan 46   

Notulist :  Joy-Ellen 

Aanwezig :  Thijs, Marcel, Nathalie, Tim, Betty, Andre, Nathalie, Michel 

Afwezig :  --- 

Bijlagen :  notulen 25-6-2018,  

 

19.30 zonder directie: 

 

1. Opening  

Welkom 

 

2. Vaststellen agenda 

Prima 

 

3. Notulen 25-6-2018. 

 Toe te voegen in notulen waar onze zorg precies zit, namelijk bij de 

‘internationalisering’. Zorg is of kwaliteit van onderwijs op de Piet Hein, door 

ouders en ook is er zorg over wat het effect op de leerkrachten zou kunnen zijn. 

 ‘concreet’ vervangen door ‘te interpreteren’. 

 stukje over vraag waar Piet Hein trots op is; schrappen. 

 punt 6 vervangen door; ‘na enkele aanpassingen zijn notulen goedgekeurd’ en 

verwijzen naar het schoolplan. 

 De speerpunten door MR benoemd, blijven we volgen. 

 ouderenquête; we pleiten voor een poster/eyecatcher, waar vooral de goede 

resultaten belicht worden. 

 

4. Schoolgids 

Enkele wijzigingen worden besproken en zullen doorgevoerd worden. 

 

5. Schooljaarplan  

 Pluspunten zijn er veel meer dan alleen maar IPC. De plus gaat over een 

onderscheidende ‘plus’ zijn, legt Michel uit. Waar kinderen op de Piet Hein echt in 

opvallen is dat zij door de inzet van deze methode, beter kunnen samenwerken, 

weten hoe zij uit bronnen kunnen putten en ook nog eens beter zijn in presenteren, 

dan is dat een plus.  

 Zichtbare ontwikkelingen in school zijn in het groen beschreven. 

 Andere punten staan al wel beschreven in het schooljaarplan. Echter betekent dat 

niet dat er al dit jaar naar gehandeld wordt. 

 Het is een intern stuk, verplicht voor inspecteur.  

 De kaders moeten terug te lezen zijn voor de inspecteur. Het format is nieuw.  

 MR leden vinden het niet perse een ‘lekker te lezen stuk’. 
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 Typefouten en zinnen die niet helemaal lekker lopen zullen Andre en Michel ook 

even doornemen. 

 

6. MR jaarplan  

Komt volgende keer op agenda 

 

 

20.00 met directie: 

 

7. Notulen 25-6-2018 (bijlage) 

Geen vragen door directie 

 

8. Mededelingen directie 

 Ter info : Over NT2 situatie; Op Piet Hein heeft 18%  van de kinderen één ouder met 

een andere moedertaal dan Nederlands. Daarvan is ongeveer 7 % NT2 (Nederlands 

als tweede taal).  

 Opmerking van een ouder over “plastic soep” : zoals er een advies over traktaties 

wordt gegeven, zal Michel ook een advies over ‘overbodig’ plastic formuleren. In 

schoolgids en op de website. 

 

9. Personele situatie 

Er zijn hoogst waarschijnlijk personele uitdagingen aanstaande. Op dit moment gaat 

het nog. 

 

10. Schoolgids 

Zie boven. 

 

11. Schooljaarplan  

Zie boven. Inhoudelijk heeft het stuk onze goedkeuring. Thijs en Michel plannen 

een datum om te tekenen. 

 

12. MR jaarplan 

Wordt aangepast naar dit schooljaar. Volgende keer op agenda. 

 

13. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag en sluiting 

 We brainstormen wat over de positieve uitkomsten van enquête. Michel denkt aan 

bijvoorbeeld een leaflet/flyer. Leuk om iets mee te kunnen geven aan nieuwe 

ouders. Ook lijkt een waardevolle toevoeging om de positieve resultaten expliciet 

te delen met het team.  

 Nathalie maakt dit schooljaar nog rond in de MR, daarna is er een vacature. 

 Thijs stelt zijn plek in de MR beschikbaar per januari. Goed om al rond te vertellen 

en eventueel geïnteresseerden een keer uit te nodigen. 

 Drempels weer weg in verband met klagende buurtbewoners over geluidsoverlast. 

Het heeft teveel tijd gekost om tot een uiteindelijke oplossing te komen. Er staat 

nu ‘schoolzone’ op de weg en een 30km bord. Er is nog een oplossing toegezegd. Er 

komt een asfaltdrempel. Deze wordt aangelegd in de herfstvakantie. 
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 Huisvesting; -er zijn veel bezwaren ingediend. Het is aan de raad om die te 

beantwoorden. Planning oplevering; januari 2020. 

 

14. Agenda 12-11-2018 

 Jaarverslag MR 

 Veiligheid/Gezondheid 

 Vaststellen zorgplan 

 MR jaarplan 

 


