Notulen MR, maandag 3 juni 2019, locatie Wibautlaan 46
Notulist: Fleur
Aanwezig: Marcel, Fleur, Danielle, Tim, André en Michel
19.30: zonder directie:
De agenda is in orde. Er wordt nog kort over de succesvolle inspectie gesproken.
De notulen worden goedgekeurd.
20.00: met directie:
Opening met directie: Marcel feliciteert Michel (en alle leraren) met het inspectie rapport en
deelt celebrations uit. Wat overblijft is voor de andere leraren. Wordt gewaardeerd.
Michel geeft idd aan tevreden te zijn. Een ‘goed’ krijg je niet zomaar, dus tevredenheid alom.
Er is getrakteerd op taart en er zijn mooie bloemen gebracht.
De agenda wordt vastgesteld en is in orde.
Notulen met directie:
Eén aanpassing van Michel: Er zijn al 30 chromebooks aangeschaft. In de notulen staat dat
dat nog moet gebeuren.
GMR
Er is toegelicht dat Michel met budgetten mag schuiven. Dat wist Michel al, niets nieuws.
André ligt nog toe dat leraren geen ambtenaren meer zijn, maar in dienst zijn van Amstelwijs.
Kwaliteitszorg vanuit Amstelwijs is besproken.
Taalklas-bijlage is meer ter info. De directrice van taalklas hield een goede en duidelijke
presentatie. Het bestaan van dit soort klassen is een enorme verlichting voor de
basisscholen.
Er is een nieuwe voorzitter bij de GMR, Thijs van Wetten.
Mededelingen Michel:
 Sportdag kleuters is met minimaal een week uitgesteld i.v.m. de superslechte
weersverwachtingen.
 De inspectie heeft Michel druk gehouden.
De formatie:
Er vertrekt een aantal collega’s. Dat gaf een aantal vacatures. Deze zijn begin april
geplaatst. In de meivakantie kwamen er wat reacties.
En met trots vertelt Michel dat de formatie rond is. Iedereen heeft ook al zijn of haar groep
gehoord. Volgend jaar zijn er 25 groepen.
Eind juni wordt de nieuwe indeling bekend gemaakt.
Collectieve ambitie:
‘Wie zijn we en waar staan we voor’. Voor ouders en voor (nieuwe) collega’s. De collectieve
ambitie is al gebruikt in de afgelopen vacatures en heeft nieuwe collega’s aangetrokken. Hij
is de afgelopen studiedag (de vrijdag na Hemelvaart) gepresenteerd aan de collega’s.
Hoogte ouderbijdrage:
De ouderbijdrage staat nu op € 95,- per kind. Er is nog geen begroting, punt wordt
doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Professioneel statuut:
Vastgesteld door de PMR. Geen besluit maar informatief.

Vergaderdata:
De vergaderdata voor volgend jaar worden vastgesteld. Tim past nog e.e.a. aan. De nieuwe
data worden met de volgende stukken opgestuurd.
Agenda 8 juli 2019:
Deze vergadering wordt geannuleerd. Stond als extra en is niet nodig.
Tim gaat de agenda voor september maken, waarop in ieder geval de volgende agenda
punten komen:
 Schoolgids
 Evaluatie E toetsen
 Jaarverslag MR (zonder directie)
 Vaststellen overblijfbijdrage (onder voorbehoud)
 GMR (24 juni)
Rondvraag
De MR app groep is uitgebreid met de nieuwe leden.

