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Notulen MR, maandag 13 januari 2019, locatie Wibautlaan 46   

Notulist : Judith 

Aanwezig : Marcel, Fleur, Marie Jose, Danielle, Tim, Betty, Andre, Michel, Judith,   

Joy-Ellen  

Afwezig :  

Bijlagen : notulen 18-11-2019, MIP 

     

19.30 zonder directie: 

1. Opening en welkom. 

 De voorzitter heet iedereen welkom, goede voornemens worden besproken. 

2. Vaststellen agenda     

 Geen nieuwe agenda punten 

3. Notulen 18-11-2019 (bijlage)   

 Pagina 2: OB betekent onderbouw  

 Stukje over werkdruk; André vertelt dat dit voornamelijk komt door Expats. 

Er is meer tijd voor NT2 leerlingen nodig in het onderwijsaanbod, lessen 

moeten aangepast worden, conflicten bij de leerlingen onderling door 

cultuur/taal verschillen, oudergesprekken moeten in het Engels. Er wordt 

vanuit de onderbouw bevestigd dat dit ook daar momenteel speelt, in de 

klas grote hoeveelheid leerlingen die thuis geen Nederlands spreken.   

 pagina 9: aanpassen : jaarplan voor alle ouders i.p.v. naar alleen nieuwe 

ouders.  

 Punt 12: Vraag van ouder over bekostiging van het speeltoestel, wordt later 

gesteld tijdens de rondvraag.  

4. Nieuwbouw      

 Geen vragen 

5. Meerjaren Investerings Plan    

 Geen vragen 

6. Check website MR     

 Er is onlangs een wisseling geweest in de PMR. De website moet worden 

aangepast qua namen en foto’s. 

Extra punten: 

Materialen IPC 

- Er is veel budget voor IPC en er is al geïnvesteerd in IPC. Als groep 5 verhuist naar 

Schaepmanlaan 2 komt er een lokaal speciaal alleen voor IPC.  
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Wethouder 

 Twee PMR-leden zijn bij de wethouder geweest. Interessant gesprek, maar 

misschien weinig waar echt iets aan gedaan kan worden 

 Er moeten meer woningen komen voor leerkrachten, daar kan de wethouder 

weinig aan veranderen.  

 De gemeente kijken naar opvang voor leerkrachten, of daar nog ruimte is 

voor de kinderen van de leerkrachten.  

 De wethouder gaat kijken naar woningen misschien iets verder weg 

(bijvoorbeeld Uithoorn). Niet om aan te kopen, maar om te helpen 

onderhandelen.  

 Er is gesproken over het toenemende NT2  

 Er is gesproken over het tekort aan leerkrachten, welk alternatief de 

gemeente kan bieden op het moment dat de kinderen naar huis worden 

gestuurd vanwege afwezigheid leerkracht.  

20.00 met directie:  

  

7. Notulen 18-11-2019 (bijlage)    

 In de notulen stond een opmerking over werkdrukverlichting vanuit de GMR.  

- Michel vroeg of de GMR dit dan ook gaat regelen, dit is niet zo. De 

vraag is; kunnen ouders ook begeleid worden i.p.v. alleen de 

kinderen. Hierin gaat het ook nog wel eens fout. Er is een 

mogelijkheid om Engels/Nederlandse les te krijgen voor ouders. Er is 

een mogelijkheid om dat hier ook te doen, maar is misschien niet 

nodig. Advies; niet hieraan werkdruk vermindering gelden uit gaan 

geven, misschien meer vanuit maatschappelijke budgetten 

financieren.  

- Er is voor NT2 een noodvoorziening, wanneer de taal echt niet gaat.  

- Er wordt een aparte Engelse rondleiding gegeven door de directie, 

waarbij ook uitgelegd wordt dat de visie van de school is dat er 

Nederlandse les wordt gegeven.  

- Joy Ellen heeft op de opvang dagen voor Engelstalige kinderen. 

Michel krijgt folders zodat hij dit kan vertellen aan nieuwe ouders.  

- Vanuit de gemeente is een opvang voor kleuters met Engelse taal.  

 

8. Mededelingen directie    

 In overleg met OB-coördinatoren en directie, aanname stop tot en met 

augustus,  

- Er zijn in overleg met bovenschools directeur in 2014 meer leerlingen 

aangenomen (100). In geboortejaar 2016 zijn er meer aanmeldingen 

dan geboortejaar 2015. 2016 zit nu helemaal vol, dit zijn allemaal 

leerlingen vanuit het voedingsgebied. De huidige groepen zitten vol; 

tot 30/31 leerlingen in de laatste maand.  

- Nieuwe leerlingen worden pas in augustus op de hoogte gesteld of er 

plek is.  
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- Leerlingen die aangemeld worden vanuit geboortejaar 2015 zijn 

leerlingen die verhuisd zijn of expats.  

- Er komen straks 4 groepen 3, Michel heeft meer leerlingen aan 

moeten nemen. Dit heeft te maken met de nieuwbouw.  

- Geld voor methodes/extra leerkracht etc. is gecompenseerd. Er zijn 

afspraken gemaakt met bovenschools directeur hierover. Het is een 

lastig karwei, met alle verschillende methodes.  

- Hierdoor worden er geen leerlingen van 2015 meer aangenomen, 

geen ruimte en geen leerkracht.  

- Meer uitbreiden kan niet, geen ruimte hiervoor.  

 Onrust in kleutergroep 

- Onrust binnen de groepsapp  

- Komt voor ouders een extra kanjertraining 

- Ouders zijn met leerkracht in gesprek 

- Vraag: als jullie iets horen hierover, graag melden.  

 Klassenouder overleg  

- 24 januari, er is vertegenwoordiging vanuit de MR.  

 Vuilnis gescheiden; dit is nog even wachten op de verschillende bakken.  

 Is er een MR reglement? Vanuit directie. Marcel gaat kijken. Er is een 

concept. André kijkt met Marcel samen.  

 Folder over de Piet Hein, komt voor uit collectieve ambitie, we zijn groot 

moet zo blijven, we doen goede dingen. Mogen we trots op zijn.  

9. Personele situatie     

 Een leerkracht is zwanger, zij komt parttime terug. Dit is een uitdaging voor 

de formatie, er  staat een vacature uit hiervoor.  

 Een andere leerkracht komt over 2 weken terug van zwangerschapsverlof zij 

zal kleutergroepen gaan ondersteunen, tot verlofdatum van eerder 

genoemde collega. Daarna eventueel naar groep 4 voor 3 dagen, afhankelijk 

van reacties op de vacature.  

 Er is een zij-instromer, 2 dagen werken en donderdag naar school. Bekeken 

zal worden of hier plaats voor is.  

 Nieuwe conciërge. Grote inzet en goed gemotiveerd.  

 Werkdrukvermindering: we besteden op dit moment meer dan er begroot is 

(geleend uit extra potjes) er is geen geld om meer 

onderwijsondersteuningen aan te schaffen.  

 Prestatiebox wordt bedoeld om extra ondersteuning te zijn; door 

ontwikkelingen bijvoorbeeld zwangerschappen of een activiteit gaat niet 

door, dan blijft de prestatiebox zo groot.  

 Speciale lessen zoals muziek, drama etc. is moeilijker dan van te voren 

bedacht. De leerkrachten die deze lessen aanbieden lopen tegen 

moeilijkheden op.   

10. Nieuwbouw      

 Gaat gestaag. 

 24 februari wordt het opgeleverd 
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 Eerste plan dat Schaep 5 zou verhuizen in het voorjaar is niet mogelijk 

omdat de voorjaarsvakantie eerder valt.  

 Vanaf 24e kunnen de magazijnen etc. ingedeeld worden. 

 Schaep 5 is een probleem, het gebouw staat te dicht op de A9. Het pand 

moet eerder leeg, geen plek om naar toe te gaan. Uiterlijk  in juni moet het 

volgens nieuwe aannemer verlaten zijn.  

 Verhuisdagen terwijl kinderen school hebben is moeilijk i.v.m. schooluren 

dat een kind naar school gaat.  

 Leerkrachten worden gecompenseerd voor 1 dag.  

 Hoe zit het met de omgeving? De omgeving is klaar voor de 24 februari, zijn 

eventuele werkzaamheden 

 Probleem; hoe komt de afscherming tussen werkzaamheden A9 en school.  

 Pleinfeest: Schaep 5 en 7 is niet bereikbaar, nieuwe gebouw krijgt geen 

groot plein. Schaep 7 blijft functioneren qua elektra. Werkzaamheden 

worden gedaan vanaf de A9 kant, waarschijnlijk is er wel genoeg ruimte op 

het plein.  

 Er moet een nieuw evenement vergunning aangevraagd worden voor een 

nieuw plein of een nieuwe situatie, geldt voor 5 jaar.  

 Fleur gaat hier achteraan,  Fleur maakt een afspraak met de 

pleinfeestcommissie.   

11. Meerjaren Investerings Plan    

 Per schooljaar staat hierin beschreven wat de investering zijn en duidelijk 

wordt wat akkoord is.  

 Alle meerjarige investeringen wat over meer jaar gaat (kasten, meubilair, 

ICT, methodes etc.) 

 Komen nu veel investeringen; bijvoorbeeld voor nieuwe kasten groep 1/2 en 

groep 8 kasten worden gerenoveerd.  

 Veel nieuwe dingen aangeschaft: Nieuwe digiborden, schermen, computers 

 Methoden moeten in de toekomst wel nog worden vervangen, hier is 

rekening mee gehouden.  

12. Agenda 10-2-2020     

 Nieuwbouw 

 Uit de GMR 

 Jaarbudget/begroting school 

 

13. Rondvraag en sluiting    

 Raad van toezicht vacature; mensen die niet meer kinderen op school 

hebben. Liefst iemand met financiële ervaring. Er worden 2 mensen 

gezocht.  

 Is het raadzaam om kinderen uit groep 7 mee te nemen naar open dagen van 

middelbare scholen? PMR antwoordt: ‘Het is maar net hoe het leeft. Het 

wordt wel makkelijker om meerdere scholen te bezoeken aangezien er meer 

tijd is.’ De directie gaat dit bespreken met de middelbare scholen.  

 Speeltoestel: Dit is met de OR besproken.  


