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  Wibautlaan 46, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR,  maandag 12 februari 2018,   19.30 uur,   locatie Wibautlaan 46   

Notulist :  Betty 

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

Afwezig :  Danielle en Joy Ellen 

Bijlagen :   

 

19.00 Zonder directie 

 

1. Opening  

2. Notulen 8-1-2018 (bijlage) 

Goed gekeurd. 

3. Uit de GMR  

 Er komt een professioneel statuut met afspraken betreffende het onderwijspersoneel. 

 De komst van expats neemt toe: plannen om een international school op te zetten in 

Ouderkerk. 

 Er wordt bekeken of er meer Engelstalig onderwijs gegeven moet worden door de 

komst van meer Engels taligen. 

 Er komt een masterplan om het lerarentekort te verkleinen. 

 De bovenschoolse plusklas blijft voorlopig bestaan. 

 De gedrags/omgangscode voor de leerkrachten is goedgekeurd. 

 Er is budget beschikbaar om werkdruk te verlagen (bv door inzet van coördinatoren). 

 De leerlingtoestroom is gestegen bij de scholen van Amstelwijs. 

 Het salaris van de stakenden (december 2017) wordt gestort in de vervanginspot. 
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Vraag: is er gesproken over de ouderenquête?  

Nee, en dit moet op de volgende GMR ingebracht worden door de aanwezige 

ouder van de Piet Hein. 

Het is niet handig dat ouders van de MR afwisselend naar de GMR moeten, er is veel 

informatie waar men niet vanaf weet. Zijn er suggesties om dit te veranderen? Een 

nieuw MR lid eerst een jaar GMR te laten doen? 

 

4. Communicatie achterban  

5. Schoolbegroting 

6. Uitkomsten brainstorm 

 Speerpunt ICT: hoe gaat het met toetsen digitaal? 

 Digitale toetsen geven geen analyse, het geeft wel ondersteuning. We hebben te 

maken met licenties. De andere punten komen een volgende vergadering terug. 

 

20.00 met directie 

 

7. Opening  

8. Notulen 8-1-2018 (bijlage) 

9. Mededelingen directie 

 De MR wordt geinformeerd over het ongeval met een leerling uit groep 3 en het 

ongeval bij de Amsterdamse weg. De communicatie vanuit school naar de ouders is 

goed gegaan. 

 De trappen worden in school beveiligd, bij de oversteek worden drempels en 

signaleringslichten geplaatst. 
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10. Personele situatie 

 Een LIO-stagiaire gaat na de vakantie drie dagen in groep 5C draaien om haar studie 

voor de zomervakantie af te hebben. 

 Een collega is bevallen van een dochter. 

 Er wordt vervanging gezocht voor twee zwangerschapsverloven. 

 

11. Huisvesting 

 De nieuwbouw is gepresenteerd aan belangstellenden. De bouw is goedgekeurd door 

de welstandscommissie. De gemeente kijkt naar de kosten. 

 De inrichting moet betaald worden uit de MIP. Het geld vanuit Amstelwijs zit in 

investering van energiezuinige middelen. 

  

12. Uit de GMR/MR 

 Post: cursus voor nieuwe MR leden: iedereen heeft de cursus gedaan. 

 Wat kan gedeclareerd worden door de MR: etentje, vergaderingen. 

 Kan de MR financieel iets betekenen voor school? Dit komt terug. De directie moet 

uitgaven van de MR goedkeuren. 

 In het jaarplan van de MR moet de begroting opgenomen worden van de MR gelden. 

De directie doet navraag bij Amstelwijs. 

 Zijn er naar aanleiding van het ongeval op Schaep 5 nog vragen van ouders 

gekomen? Nee, de ouders waren over de communicatie tevreden.  

 

13. Communicatie achterban 

Er is klassenoverleg geweest. Daar is verslag van gemaakt. De veelgestelde vragen 

staan op de site. 
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14. Schoolbegroting 

Er komt extra budget om personeel in te zetten. De directie gaat daarover in overleg met 

de PMR en MT. 

 

15. Rondvraag en sluiting 

 De agenda voor de volgende vergadering wordt bijgesteld. 

 Werkt de buitenverlichting nu naar wens? Ja, dit  werkt nu goed. 

 In de leesmethode van groep 3 komen woorden voor die in deze tijd niet kunnen ( bv 

peuk), kan dit veranderd worden? Als de methode wordt herzien, zullen dit soort 

woorden eruit gehaald worden. 


