Notulen MR
Datum:

3 februari 2020 19:30 uur

Aanwezig:

Carmen, Luçan, Merel, Marieken, Fred

Agendapunten

Opening
Notulen en actiepunten 26 november 2019:
- Voor het verhogen van de ouderbijdrage, eerst meer
reserves worden opgemaakt.
- Avondvierdaagse: als het doorgaat, wie gaat dan
werven? Fred geeft aan dat er op de website nog niet
wordt aangegeven wanneer de Avondvierdaagse is.
Ouderraad heeft wel al een paar mensen benaderd.
- Voorzitter van de OR Femke Teelker moet ingeschreven
worden bij KvK.
- Definitieve versie schoolplan gaat nog naar Carmen om
te tekenen.
- BAC is geformeerd.
- Opbrengst Cirkel Kinderen voor Kinderen wordt buiten
de begroting gehouden. Dit blijft zo.
- Bekostiging van de toestellen gymzaal staan wel op de
begroting, maar worden bekostigd door Amstelveen
Sport. Klein materiaal wordt door de school bekostigd.
BenoemingsAdviesCommissie (BAC).
Simone en Carola zitten vanuit de personeelsgeleding inde BAC.
Luçan vanuit de oudergeleding van de MR.
Er komt een nieuw functiehuis voor de directeuren. Dit wordt in
het aankomende Strategisch Overleg van de directeuren
gepresenteerd. Hierna komt de advertentie eruit (verwachting
net na de voorjaarsvakantie). Input vanuit het team en de MR
wordt meegenomen.
Eventuele informatie van de directeur vanuit contact- en
vertrouwenspersoon en klachtenregeling (CPOG).
Geen klachten geweest. Inhoudelijke informatie mag niet aan de
MR gegeven worden ivm privacy. Als er formele klachten zijn,
deelt de directeur dit in globale punten met de MR.
Vanaf volgende vergadering gaat dit punt eraf.
Passend onderwijs
Amstelrondedag is dit jaar op dinsdag. Helaas daardoor niet
mogelijk voor leerkrachten om aan te sluiten.
Uitleg over hoe het onderwijs passend wordt gemaakt binnen de
school (inzet onderwijsassistenten, gelden voor onderzoeken,
handen in de klas).

Advies/
instemming

Zicht op ontwikkeling houden wordt gedaan op kindniveau,
klassenniveau en schoolniveau.
Communicatie MR
Er moet een ouder MR, ouder OR en de directeur erin zitten. Na
de voorjaarsvakantie plan om bij elkaar te komen. Merel zit er
vanuit de MR in.
Er zijn geen signalen over gebrek aan communicatie binnen
gekomen bij de MR.
Communicatie over later ingeplande activiteiten die niet op de
kalender staan, meteen naar de klassenouders.
Moet er wat gedaan worden voor een eventuele volgende
staking over het hoe en waarom? Dat het niet alleen over
salarissen gaat?
Hoe willen wij ons daar als school in neerzetten?
Functioneren van de school
Lerarentekort.
Er zijn geen noemenswaardige klachten binnengekomen over de
staking.
Uitleg over de tevredenheidspeilingen die dit schooljaar aan de
beurt zijn (dit jaar kinderen en medewerkers).
Bij de kinderen wordt het vanuit Kanjer afgenomen.
Volgende vergadering komt er een uitleg over de trends.
Nu wordt gekeken naar een nieuwe methode voor Engels, lezen
groep 3 en een rekenmethode.
Korte uitleg over normen en bekijken van onderwijsresultaten
Future, koers en update
Het bord voor het niet inrijden bij de school is verwijderd. School
is hierover niet ingelicht.
Huisvesting:
Er wordt 10 februari om 20:00 uur bij het gesprek van de VVD
fractie gesproken. Hierbij zullen Gerard (stafbureau) directeur
WAS en Fred aanwezig zijn. Er zal ook over het gebouw, en de
verkeersveiligheid gesproken worden.
11 februari om 19:30 uur wil de wethouder met de 3 MR-en
praten op het Raadhuis. Scholen kunnen de kinderen in de wijk
niet meer kwijt de komende jaren.
Binnen de school wordt nagedacht, uitgeprobeerd en
onderzocht of ontdekkend en onderzoekend leren een richting is
die wij als school in willen gaan.

Rondvraag
Actiepunten

-

Luçan vraagt na wie van de OR in de commissie
communicatie zit. Na de voorjaarsvakantie plan om bij
elkaar te komen.

-

Besluiten
schooljaar
2019-2020

Namen MR moeten op de website (Shona vragen)
Evaluatie resultaten op volgende vergadering.
Merel kijkt of ze op 11 februari naar het overleg op het
gemeentehuis kan.
Marieken vraagt Bert of hij mee wil. Zij kijkt ook of ze na
de rapportgesprekken aan kan sluiten.
Marieken kijkt na of er een oproep naar het team moet
komen wie er voorlopig de rol van Pieter in de MR over
kan nemen.

Sept 2019:
- Geen
26 nov 2019:
Vraag om in de toekomst in het jaarverslag op te nemen:
verschillende functies in netwerken (CPOG e.d.) en de borging
daarvan.
3 feb 2020
Tijd van de MR wordt naar 19:30 gezet.
Akkoord met de begroting
23 maart 2020

Agenda MR
Datum:

2020 19:30 uur

Aanwezig:
Agendapunten

Opening
Notulen en actiepunten 3 februari 2020
BenoemingsAdviesCommissie (BAC).
Passend onderwijs:
Communicatie MR
- Vakantierooster
Functioneren van de school:
- Schoolzelfevaluatie op onderwijsresultaten (door
Carola)
Future, koers en update

Rondvraag
Actiepunten

Besluiten
schooljaar
2019-2020

Sept 2019:
- Geen
26 nov 2019:
Vraag om in de toekomst in het jaarverslag op te nemen:
verschillende functies in netwerken (CPOG e.d.) en de borging
daarvan.
3 feb 2020
Tijd van de MR wordt naar 19:30 gezet
Akkoord met de begroting

Advies/
instemming

