Notulen MR, maandag 8 november 2021, 19.30 uur, locatie online

Notulist
Aanwezig
Afwezig

1.

: Veronique
: Marcel, Marie-Jose, Emiel, Selma, Andre, Michel, Judith, Lisa,
:

Opening en welkom
procedure MR
De vergadering wordt geopend. De notulen van de GMR zijn niet rondgestuurd, dit
klopt deze zijn nog niet ontvangen door André.
Het is nog niet gelukt een ouder te vinden om aan te sluiten bij de GMR. Er zal een
oproep in de nieuwsbrief worden geplaatst. Voorlopig zal er binnen de oudergeleding
van de MR gerouleerd worden om aan te sluiten bij de GMR. Dit is overigens niet
wenselijk als structurele oplossing.

2.

Notulen vorige vergadering icm mededelingen directie procedure MR / informatief
Blz 1
- Punt 6, goede doel, is besproken met de leerlingenraad, zij gaan het goede doel
bepalen.
- Punt 7, inzet gelden, lijst wordt besproken met de directie
- Punt 8, cursus MR, nieuwe leden MR kunnen cursus zelfstandig volgen, kosten
kunnen via Marcel/ Amstelwijs worden gedeclareerd.
- Punt 9, website, alleen foto Emiel ontbreekt nog.
Veiligheid op/rond zwarte pad, het is inmiddels duidelijk bij de gemeente dat het om
een zorgelijke situatie gaat. Gemeente gaat snelheidsborden en beletering plaatsen
ook zal er meer ruimte komen/obstakels worden weggehaald zodat er een betere
doorstroom komt. Dit kan wel even duren.
Verder gaat het ook om een stuk gedrag, er wordt bijvoorbeeld vaak te hard gereden.
In de Parklaan rijden ook weer vaker ouders terwijl er in inrijverbod staat, ouders
worden hier op aangesproken maar dat heeft niet altijd het gewenste resultaat.

Blz 2
Directie is op zoek naar twee muziekdocenten, voor middenbouw en bovenbouw. Ook
daar is helaas een schaarste in.
De NPO-gelden zijn deels besteed, overigens niet aan de taalles voor ouders, dit is via
Amstelwijs gefinancierd.

Schoolgids 2021-2022 is tijdens de vorige vergadering, op 20 september, goedgekeurd
door de MR.
TSO bijdrage is met 50% verhoogd, door goede uitleg is hier slechts één reactie op
gekomen.
NT2 beleid heeft MT pre-corona geprobeerd te formuleren echter zijn er ondertussen
al veel veranderingen. Er wordt veel over gesproken met de wethouder maar het
probleem is groter dan nu lijkt. Er zijn twee taalscholen, een van Amstelwijs en een
van Amstelland, deze zijn afgelopen zomer overspoeld met aanvragen. Er zijn te
weinig plekken voor deze kinderen en er mist financiering. In Amsterdam is hier extra
budget voor in Amstelveen niet. De kinderen gaan na 1 jaar taalschool het regulier
onderwijs in, in principe in eigen voedingsgebied maar een aantal scholen zitten vol.
Voor de kleuters is er geen taalschool, er komen kinderen in de kleuterklassen die geen
woord Nederlands of Engels spreken, soms nog nooit naar school zijn geweest en soms
uit een hele andere cultuur met andere gewoontes komen. DIt vergt veel van de
leerkracht. Binnen de middelen zorgt de Piet Hein nu voor extra ondersteuning bij
deze kinderen.Na twee jaar gaan sommige van de NT2-leerlingen weer weg nadat er
veel tijd en energie in is gestoken.
Blz 3
Geen opmerkingen
3. Mededelingen directie

informatief

NPO gelden zijn per brinnr beschikbaar gesteld. Binnen de GMR is aangegeven dat
sommige onderwerpen (bv. mediation/coaching) Amstelwijs breed ingezet zullen worden.
Piet Hein heeft nog budget, directie onderzoekt wat daar mee gedaan kan worden.
Vanaf komende woensdag start een groep speciaal opgeleide studenten met het project
“taal is leuk” waarmee NT2 leerlingen extra taalonderwijs aangeboden krijgen. Ook zal er
extra ondersteuning zijn voor rekenen.
Judith gaat volgende week met verlof, er is vervanging gevonden. Veronique zal haar taak
waarnemen bij de MR.
Verder komt er nog een fulltime-verlof aan, dit wordt opgelost dmv verschuivingen van
personeel.

4. Stand van zaken mbt corona/personeel

informatief

Collega’s en ouders moeten weer 1,5 meter afstand houden. Vanaf nu moeten de ouders
weer een mondkapje in de school dragen. De schooltijden voor de kleuters hoeven hierbij
niet aangepast te worden. Er zijn veel besmettingen binnen de school. GGD wilde
afgelopen weekend een bepaalde bouw sluiten maar na veelvuldig overleg was dit toch
niet nodig aangezien er al eerder besmettingen zijn geweest in deze groepen (en dus
immuniteit was opgebouwd).
Sinds zaterdag moet er na 5 dagen getest worden wanneer iemand in contact is geweest

met een besmet iemand. Verder moet een klas in quarantaine als er meer dan 3 kinderen
besmet zijn en het vermoeden speelt dat de bron zich in de klas bevindt
5.

MR jaarplan 2021/2022

instemming

Handig voor nieuwe leden om het jaarcyclus te zien, het wisselt of het gaat om advies,
procedure en instemming. De aandachtspunten worden besproken, aanvullingen zijn altijd
welkom. Met internationalisering wordt NT2 instroom bedoeld. Kan volgende keer op de
agenda om er langer bij stil te staan. Ideeën kunnen vooraf worden gedeeld.
Judith zal nog een notulen-lijstje toevoegen.
Mbt tot het facilitair handboek geeft Michel aan dat de collega’s kunnen inbrengen als er
iets mist of aangepast moet worden in de gebouwen.

6.
Definitief vaststellen schoolplan
instemming
Aanpassen zijn doorgevoerd, was met name textueel. Wanneer de volgende enquête
plaatsvindt is niet bekend, dit komt vanuit Amstelwijs. André neemt het mee naar de
GMR.
Het schoolplan is bij deze goedgekeurd.
7.
Rondvraag
procedure MR
Geen vragen. De vergadering wordt gesloten, Marcel hoopt iedereen donderdag 25
november vanaf 1700 uur te zien in de Winekitchen (ouderkerkerlaan 2) voor etentje van
de MR.

