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  Wibautlaan 46, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR,   maandag 26 maart 2018,   19.30 uur,   locatie Wibautlaan 46   

Notulist :  Marcel 

Aanwezig :          Thijs, Tim, Marcel, Betty, Andre, Danielle, Joy Ellen, Michel, Nathalie   

Afwezig :  - 

Bijlagen :   

 

19.30 Zonder directie 

1. Opening  

 

2. Notulen 12-2-2018  

 

3. Uit de GMR 19-3-2018 terugkoppeling  

- Er zijn veel vragen gesteld over de staking. De leerkrachten en ouders misten steun 

vanuit het bestuur Amstelwijs. Amstelland heeft bijvoorbeeld wel doorbetaald. De 

stakingsgelden worden naar rato terugbetaald aan de scholen. Per school kan 

directeur besluiten hoe hij met de staking omgaat.  

- De nieuwe bestuurlijke kaders CAO-PO voor volgend schooljaar zijn unaniem 

goedgekeurd door de leerkrachten. Deze wordt geagendeerd in het directieberaad. 

- Het masterplan “leraren tekort”  is besproken.  

 

4. Uitkomsten brainstorm 

De stukken worden opnieuw geagendeerd en dan van tevoren samengevoegd en als 

bijlage met de stukken meegestuurd. Actie voor Tim.   

 

5. Voortgang schoolplan 

 

6. Zorgplan  
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20.00 met directie 

7. Opening  

 

8. Notulen (bijlage) 

De notulen van 12-2-2018 zijn goedgekeurd. 

Aanvullend: Omgangsprotocol is goedgekeurd door P-GMR goedgekeurd en aan de 

leerkrachten PH aangeboden. 

 

9. Mededelingen directie 

- Veiligheidsaanpassingen aan de Amsterdamseweg zijn naar tevredenheid voltooid.  

De MR is erg tevreden over deze aanpassingen en de efforts van de directie hierin.     

- De veiligheidsaanpassingen aan de trappen in school zijn gedaan. 

- Veiligheidsplan van school wordt volgende keer geagendeerd. 

- De enquête is door 54% van de ouders ingevuld. Dit is een mooie respons. De 

enquête is ook ingevuld door de leerkrachten en door de leerlingen van groep 6, 7, 8. 

- Er is gesproken over de mogelijkheden voor aanwending van de gelden werkdruk 

vermindering. Door de leerkrachten zijn diverse mogelijkheden ingebracht.   

- De leerlingenraad heeft suggesties gedaan voor het verbeteren van het schoolplein 

voor Wibautlaan. Leerlingen uit groep 8 hebben een brief geschreven naar de 

gemeente met een aantal opties. Er wordt gesproken met gemeente over 

aanpassingskosten via wijkbeheer. Stichting vrienden van Piet Hein is bereid om bij 

te bijdragen. Het goede nieuws is dat de verbetering aan het schoolplein wordt 

gestart. 

 

10. Personele situatie 

- Michel vertelt dat hij nog diverse zwangerschapsverloven op te lossen heeft qua 

bezetting de komende tijd. Dat blijft een lastige puzzel. Er is een noodoplossing.  

 

11. Huisvesting 

- De bouwvergunning is aangevraagd. Er zijn twee zienswijzen door de buurt 

ingediend. Verder is de aanbesteding verzonden. Nu in afwachting reacties. Dit 

verloopt volgens planning: oplevering augustus 2019.    

 

12. Uit de GMR  

Zie hierboven bij agendapunt 9. 
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13. Voortgang schoolplan 

- Kanjertraining is geëvalueerd.  

- ICT moet nog worden geëvalueerd. 

- Veiligheidsplan is klaar om in Mr besproken te worden (wordt geagendeerd). 

- Loopt veel. Voortgang gaat goed. 

 

14. Zorgplan  

Het zorgplan is ongewijzigd door de MR vastgesteld. 

 

15. Rondvraag en sluiting 

De volgende vergadering is maandag 7 mei. Agendapunten voor volgende 

vergadering zijn:  

- Veiligheidsplan 

- Hoogte overblijf bijdrage 

- Informatie concept schoolgids 

- Vaststellen vakantierooster 

- Uitkomst enquête 

- Budgetten gerelateerd aan personeel  

- Huisvesting   

 

De vergadering van 16 juli wordt verzet naar maandag 25 juni. 

 


