
 
 

Notulen MR, maandag 25 maart 2019, locatie Wibautlaan 46 

Notulist : Daniëlle 

Aanwezig : iedereen 

Afwezig : 

 

19.30 zonder directie: 

 

1. Opening en welkom. 

Welkom nieuwe leden: Marie-Jose en Fleur 

 

2. Vaststellen agenda procedure MR 

 

3. Notulen 4-2-2018 

 

4. Evaluatie Parnassys  

 De MR-ouders ervaren het als positief 

 Leerkrachten zijn ook tevreden. 

 

5. Evaluatie IPC  

 We doen 5 units per jaar. Groep 8 heeft als laatste unit altijd WOII. 

 De leerwanden worden in samenwerking met de kinderen ingericht. 

 De doelen en succescriteria geven meer inzicht waarom kinderen bepaalde dingen 

moeten doen. 

 Iedere unit wordt geëvalueerd en lessen worden eventueel aangepast. 

 Het kost heel veel voorbereidingstijd, maar de leerkrachten ervaren het wel als heel 

positief. Doordat units weer terugkomen, wordt de voorbereidingstijd op den duur 

minder. 

 

6. CITO-resultaten M-ronde  

 

7. Begroting school  

 

8. Professioneel statuut  

 

9. Vanuit GMR  

 

10.Levensbeschouwing 

Waarom wordt er toestemming gevraagd om deze lessen te geven? 

 

 

 

 



20.00 met directie: 

 

10. Notulen 4-2-2018  

Goedgekeurd. 

Michel maakt een poll op internet of ouders het een goed plan vinden om parnassys uit te 

zetten tijden de Cito-afname. 

 

11. Mededelingen directie  

 staking was landelijk 50%. Een aantal mensen ging niet staken, omdat ze het zich 

niet konden veroorloven. Op de PH was alleen de onderbouw vrij. 

 Het SOP staat op de website. Amstelronde vindt het een heel duidelijk stuk. 

 Als Danielle aan het eind van het jaar vertrekt, komt er een nieuw PMR lid. 

 

12. Personele situatie  

 Er ligt een nieuw beleidsstuk voor vakspecialisten. De vakspecialist is mede 

verantwoordelijk voor beleid. 

 Volgend jaar wtf over. Dat betekent dat er voor volgend jaar personeel nodig is. Het 

wordt een uitdaging iemand te vinden. 

 

13. Evaluatie Parnassys  

 De MR-ouders ervaren het als positief 

 Leerkrachten zijn ook tevreden. 

 

14. Evaluatie IPC  

 We doen 5 units per jaar. Groep 8 heeft als laatste unit altijd WOII. 

 De leerwanden worden in samenwerking met de kinderen ingericht. 

 De doelen en succescriteria geven meer inzicht waarom kinderen bepaalde dingen 

moeten doen. 

 Iedere unit wordt geëvalueerd en lessen worden eventueel aangepast. 

 Het kost heel veel voorbereidingstijd, maar de leerkrachten ervaren het wel als heel 

positief. Doordat units weer terugkomen, wordt de voorbereidingstijd op den duur 

minder. 

 Kinderen ontwikkelen belangrijke vaardigheden. 

 

Tripje naar KFC ging voor groepen 3 en 4 niet door. Mening van ouders was verdeeld. 

Misschien wordt er een IPC talk ingevoerd. Een ouder met specialisme kan in 17 minuten 

aan ouders vertellen. 

 

15. CITO-resultaten M-ronde  

 We zijn tevreden over de resultaten. Het ambitieniveau wordt bereikt. 

 De vaardigheidsgroei is nog een puntje van aandacht. 

 Per groep wordt er aandacht besteed aan bepaalde vakken. Deze vakken verschillen 

per groep. 

 NT2 is niet zichtbaar in CITO-resultaten. 

 

 



16. Begroting school  

 De prestatiebox (om je onderwijs te verbeteren)  staat niet in het document. Daar 

staat nog behoorlijk wat geld op. Misschien een aantal extra chromebooks 

aanschaffen zodat iedere groep er de hele dag 5 in de klas kan hebben. 

 Wat voor laptop beleid hebben de VO-scholen? Misschien kunnen we daar op 

inspelen. 

 Ontwikkelingsmateriaal voor de kleuters 

 Een deel personeel betalen uit de prestatiebox. 

 Mocht de MR nog ideeën hebben, dan hoort de directie het graag. 

 De MR geeft een positief advies 

 

17. Professioneel statuut  

De opzet van het professioneel statuut is opgesteld door de directie/Amstelwijs en de PMR 

moet het goedkeuren. PMR komt deze week even bij elkaar. 

 Misschien het bij elkaar kijken toevoegen? 

 Werkplek/plaatsgebonden werken toevoegen? 

 

18. Vanuit GMR  

 Positief is dat de directie aan kan geven dat gezinnen financiële ondersteuning nodig 

hebben. 

 Onze school is niet bij Cloudwise aangesloten. We zijn tevreden over Actacom. 

 Er is 2 ton over om aan onderwijskundige vernieuwingen te besteden 

(Amstelwijsbreed). 

 Als er ideeën zijn, kunnen we dat aangeven. 

 

19. Agenda 6-5-2019  

 CITO groep 8 

 Vaststellen vakantierooster 

 Invullen budgetten 

 Professioneel statuut 

 poll parnassys 

 Michel presenteert de collectieve ambitie 

 

20. Rondvraag en sluiting 

 Waarom wordt aan ouders toestemming gevraagd om deel te nemen aan deze 

lessen? : Omdat kinderen de toestemming nodig hebben om deze lessen te mogen 

volgen.. 

 


