Notulen MR
Datum:

6 april 2020 19:30 uur Via Teams (online vergaderen)

Aanwezig:

Carmen, Luçan, Merel, Carola, Pieter, Marieken (notulen), Fred

Agendapunten

Opening: Luçan zit de vergadering voor (Carmen sluit iets later
aan).
Notulen en actiepunten 3 februari 2020
Geen opmerkingen, notulen 3 februari zijn vastgesteld.
BenoemingsAdviesCommissie (BAC).
Simone en Carola zitten vanuit de personeelsgeleding inde BAC.
Luçan vanuit de oudergeleding van de MR.
Vanuit overige geledingen zaten Angelique (directeur Willem
Alexanderschool), Carolien Rodenburg (stafbureau HR) en
Marlies Verkuijlen erin. Er is een unaniem besluit genomen tot
aanstelling van Bjorn Keetbaas als nieuwe directeur. Hij start per
1 juni 2020, heeft dan een overlappende werkperiode met Fred,
die met 15 augustus met pensioen gaat.
Passend onderwijs in de tijd van Corona
In deze tijd is het zaak voor alle kinderen passend onderwijs te
bieden, thuisonderwijs op maat. Voor alle groepen wordt een
goed pakket aan onderwijs mogelijk gemaakt. Voor de
kwetsbare kinderen (door bv de thuissituatie) wordt nu door de
IB en directie in overleg met de jeugdhulpverleners en de
gemeente gekeken of die ook naar de noodopvang kunnen,
zodat ze daar onderwijs kunnen ontvangen. Op de noodopvang
worden de leerlingen van de ouders in vitale beroepen
opgevangen. De noodopvang wordt bemand door Kinderrijk
voor de Horizon, De Willem Alexander en De Cirkel. Dagelijks is
daar vanuit die drie scholen ook begeleiding aanwezig op de
noodopvang, om het onderwijs gedeelte te kunnen aanbieden.
Voorgezinnen met geen of onvoldoende digitale middelen
worden door school laptops uitgeleend middels een contractje.
Dat zijn er nu ongeveer 20.
De IBers zijn nu binnen Onderwijsgroep Amstelland met elkaar in
overleg over de toetsen na de meivakantie, of die wel of niet
moeten worden afgenomen.
Bovenschools wordt er een document gemaakt waarop een
soort richtlijn voor alle scholen komt, wat doe je nou in zo’n
soort situatie. Zodat alle scholen wel ongeveer hetzelfde pakket
kunnen aanbieden, en van daaruit kunnen aanpassen naar de
“eigen” behoeften van de school. Zo kan de aanpak voor alle
scholen meer gestroomlijnd worden.
Communicatie
Communicatiecommissie: Er moet een ouder MR, ouder OR en
de directeur erin zitten. Merel zit er vanuit de MR in.

Advies/
instemming

Er zijn geen signalen over gebrek aan communicatie binnen
gekomen bij de MR.
Vakantierooster 2020-2021
Is akkoord

Instemming

Lunchtijden aanpassen
Uitleg wens aanpassen lunchtijden wordt nader besproken (al
eerder via de mail informatie over gehad). Voordelen inkorten
lunchpauze zijn minder kans op schermutselingen in het laatste
kwartier met name in de midden en bovenbouw (nu toch
geregeld wat aanvaringen tussen leerlingen in die tijd); geeft De
Cirkel de mogelijkheid om op de middag 3 gymlessen van 45
minuten te plaatsen, wat een oplossing is voor het tekort aan
gymtijd in de Meent; geeft leerkrachten de mogelijkheid om
studiedagen /kindvrije dagen in te plannen. Deze zouden dan
voor 1-8 gelijk lopen. Dit kan ivm naar elkaar toe groeien van
lesuren onderbouw en bovenbouw. De MR gaat akkoord.

Instemming

Nieuwbouw
Bijeenkomst van februari op gemeentehuis met wethouder
Frank Berkhout was goed bezocht door onze MR en de MR van
WA en Pioniers. Wordt erg lange termijn. De gemeente
onderzoekt mogelijkheden naar nieuwe locatie (ivm wens tot
woningbouw op huidige locatie). Angelique (directeur WA) en
Fred hebben regelmatig overleg. Er wordt tussen hen gesproken
over een plan om toch meer leerlingen aan te nemen dan de 60
per leerjaar, wat nu gedaan wordt. Zo creëer je de behoefte aan
meer ruimte voor de scholen, signaal aan de gemeente. Leidt
wel tot noodlocaties.
Functioneren van de school
Methodes:
Nu wordt gekeken naar een nieuwe methode voor Engels: keuze
tussen twee methodes, start ws volgend schooljaar
Lezen groep 3: keuze tussen VLL nieuwe versie en Lijn 3,
uittestten wordt nu erg lastig. Wordt nog even afgewacht of
testen nog mogelijk wordt.
Rekenmethode: nieuwe versie Wereld in getallen
Functioneren MR
Geen bijzonderheden. Fred geeft complimenten aan de MR over
de open gang van zaken en het vertrouwen dat er getoond
wordt.
Formatie
Er is een eerste opzet gemaakt door MT en directie. Als dit zover
is, komt het naar de MR. Er is ook op het stafbureau gesproken
met Ben, Carolien (HRM) en Wilma Sassen over het budget (wat
is er afgelopen jaar verbruikt, wat is er over en kan door naar
volgend jaar. Er is dit jaar ondanks ziekte vervangingen onder

budget gebleven en er wordt een bedrag naar volgend jaar
doorgeschoven.
Future, koers en update
Het bord voor het niet inrijden bij de school is verwijderd. School
is hierover niet ingelicht.
Rondvraag
Actiepunten

Geen opmerkingen
-

Besluiten
schooljaar
2019-2020

Luçan vraagt na wie van de OR in de commissie
communicatie zit. Na de voorjaarsvakantie plan om bij
elkaar te komen. Is dit gebeurd?
Namen MR moeten op de website (Shona vragen) Wie??
Evaluatie middentoetsen komt nog (Carola)
Schoolgids: opmerkingen voor 20 april 2020 naar Merel
sturen. Zij bundelt dit en stuurt dit voor de meivakantie
aan Fred

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
6 april 2020
Vakantierooster is akkoord.
Aanpassing lunchtijden is akkoord (lunchpauze van 12-13 uur)
18 mei 2020

Agenda MR
Datum:

18 mei 2020 19:30 uur

Advies/
instemming

Aanwezig:
Agendapunten

Opening
Notulen en actiepunten 6 april 2020
Passend onderwijs:
Formatie
Communicatie MR
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
6 april 2020
Vakantierooster is akkoord.
Aanpassing lunchtijden is akkoord (lunchpauze van 12-13 uur)
18 mei 2020

instemming

