Notulen MR, maandag 18 november 2019, 19.30 uur locatie Wibautlaan 46
Notulist

: Betty

Aanwezig

: Tim, Judith, Fleur, Marie-José, Marcel, Joy Ellen, Michel, Betty

Afwezig

: André (ziek)

Bijlagen

: notulen 14-10-2019,

19.30 zonder directie:

1. Opening en welkom
Marcel heet Judith welkom, een voorstelronde volgt.

2. Vaststellen agenda
Er worden geen nieuwe punten toegevoegd.

3. Notulen 14-10-2019
Aanpassingen worden door Tim verwerkt.

4. Vanuit GMR 7-10-2019
Deze zijn besproken, we hebben ze nu op papier.

5. BM Facilitair Handboek
Is al besproken.

6. Nieuwbouw
Wordt besproken met directie.
20.00 met directie:

7. Notulen 14-10-2019
Er worden nog drie wijzigingen gedaan.

8. Mededelingen directie


We gaan afval scheiden. Er is contact met het bedrijf dat dat gaat
verzorgen: plastic, papier, gft en restafval. Bakken in de klas, grote bakken
buiten die eens per week of twee weken geleegd worden.



Een collega gaat per 1 december een dag minder werken en stopt na de
zomer bij ons. De vervanging voor nu is geregeld. Danny gaat vervroegd met
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pensioen. Er is een vacature uitgezet. MR hoeft niet bij de procedure
betrokken te worden.

9. Vanuit GMR 7-10-2019


Het stukje werkdruk in de onderbouw valt op. Er wordt nagevraagd bij onze
onderbouw hoe de werkdruk is. Komt terug op de volgende vergadering.



De wethouder heeft de collega’s van Amstelwijsscholen uitgenodigd om te
praten over wat de gemeente zou kunnen betekenen voor scholen. (bv
Huisvesting). We vragen aan onze collega’s wie er gaat.



MR leden van de Piet Hein zien dat de schoolgids van de Piet Hein gericht is
aan alle ouders. Dit in tegenstelling tot de schoolgids van andere scholen,
daar is de schoolgids alleen nieuwe ouders gericht.



Kan van de werkdrukverlichtingsgelden ook iemand aangetrokken worden om
NT2 ouders te begeleiden?

10. BL Facilitair Handboek
Punt 5

11. Personele situatie
Zie mededelingen

12. Nieuwbouw
Waarschijnlijk verhuist Schaep 5 in de voorjaarsvakantie en de rest in de zomer.
Volgend schooljaar één groep 3 extra vanwege de grote aanmelding. Het
aannamebeleid blijft gehandhaafd.
De vrienden van Piet Hein dragen bij aan een speeltoestel voor het plein.

13. Agenda 13-1-2020
Marcel en Tim maken de agenda

14. Rondvraag en sluiting
Wat is de meerwaarde van het meedoen aan de ontruiming van de schouwburg?
Het is een uitje en een andere ontruiming dan op school.
MJ stuurt een artikel begrijpend lezen door aan de MR leden.
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