
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 14 juni 2021, via MEET

Aanwezig: Karin, Jeroen, Joanne, Thamar, Sophie, Stephanie, Francesca

Afwezig: -

Volgende: 29 april 2020 - 19.30 uur
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 19.40 uur.
Gemeente is bezig met de zomerschool. Besproken is welke behoeften er zijn voor de
leerlingen. Scholen zijn gevraagd om de kinderen er voor te benaderen. Er zijn nu 15
leerlingen van KCK die zich hebben aangemeld. Er zijn geen duidelijkheden over
hoeveel plaatsen er zijn om te vergeven. In directieoverleg van morgen zal hier
verder over gesproken worden.

Formatie; we zullen veel mensen in opleiding in de school hebben. Ook met het oog
op latere vacatures die op de school zullen gaan ontstaan.

2. Rapportage TSO
De berekening van de TSO bijdrage wordt besproken. Er wordt een deel van de
reserve ingezet om de kosten voor ouders op hetzelfde bedrag te kunnen houden.
Vanuit gemeente kan bijgesprongen worden als er voor ouders sprake is van een
betalingsprobleem. Op school is de praktijk dat de betaling van de TSO-gelden door
ouders pas laat in het schooljaar wordt voldaan. Het kost veel tijd om het geld te
innen. De MR is het akkoord met het voorstel met betrekking tot de hoogte van het
TSO-bedrag.

3. Nationaal Programma Onderwijs
Er is in hoog tempo met de scan aan de gang gegaan en ingeleverd.
Vervolgens kwam het bericht vanuit de overheid dat het geld toegevoegd gaat
worden aan de Lumpsum en dat je daarna moet aangeven waar je de gelden aan wilt
gaan uitgeven. Voor school gaat het om: Snappet, kleinere klassen en ondersteuners
in de klas. Het ideaalplaatje is dat je standaard met zijn tweeën in de klas kan
rondlopen. Dit zorgt voor de rust in de groep en het creëert mogelijkheden voor extra
ondersteuning van leerlingen.
Wij zijn verder erg tevreden over de kruisbestuiving vanuit het SBO dat in de school
plaatsvindt en hopen dat dit voortgang kan hebben. De MR vindt het document een
helder en duidelijk stuk.
Bij Amstelwijs is een medewerker ‘kwaliteit onderwijs’ werkzaam. Deze heeft het stuk
goedgekeurd. Ook de MR stemt in met het plan.

4. (Concept) Schooljaarplan 2021-2022
De onderdelen van het schooljaarplan komen voorbij.
Met betrekking tot ICT wordt de ontwikkeling op het gebied van Google for Education
nauwlettend in de gaten gehouden.



Met lesgeven vanuit Effectieve Instructie wordt komend schooljaar verder gegaan.
Met Snappet zal aan de gang gegaan worden ondersteunt met cursussen vanuit
Snappet en collegiale ondersteuning.
Burgerschapsonderwijs op de KCK is bekeken en hier zullen we nader aandacht aan
gaan besteden in het komende schooljaar.

Voor groep 5 t/m 8 zullen de chromebooks aan de leerlingen gekoppeld gaan worden.
In groep 3 en 4 zullen de Snappet devices aan leerlingen gekoppeld gaan worden.
Indien er iets aan een device stuk gaat dan zal het beleid zijn dat ouders gevraagd
wordt om de vergoeding ervan via de WA-verzekering te laten lopen. Vragen rondom
deze regel worden besproken.

Komend schooljaar zullen Ambulante Taalondersteuners op school ingezet gaan
worden bij de kleuterklassen. Zij zullen meekijken of ons onderwijs ‘NT2 proof’ is.
Daarna is de wens om de ondersteuners ook in de middenbouw te laten meekijken.

Wijzneus zal komend schooljaar doorgetrokken worden in groep 3. In die jaargroep
wordt een combinatie gemaakt met het wereldoriëntatie aanbod vanuit Wijzneus en
DaVinci.

5. School Ondersteunings Profiel (SOP)
IHP en OPP; waar heeft de paragraaf precies betrekking op?
Documenten die voor kinderen die individueel meer begeleiding nodig hebben,
bijvoorbeeld zij hebben meer hulp op een gebied die buiten de leerlijn van de
jaargroep valt of op basis van gedrag nodig worden opgesteld.
MR heeft verder geen vragen rondom het School Ondersteunings Profiel.

6. Werk verdelingsplan, onderdeel prof. statuut
Het professioneel statuut is een werkdocument van het personeel. Hierin staan onder
andere gemaakte afspraken m.b.t. werkzaamheden op school die gemaakt zijn in
samenspraak met directie. Het team is tevreden met de uitvoering van het plan en
de onderwerpen zoals ze zijn beschreven in het professioneel statuut.

7. Verkiezingen komend MR-jaar ‘21 - ‘22
Karin heeft haar termijn van 3 jaar er op zitten. Zij besluit om zich niet herkiesbaar
te stellen voor de MR. Jeroen zal het voorzitterschap van haar overnemen.
Van het personeel zal Stephanie met de jaarvergadering afscheid nemen en komt
collega Kim voor in de plaats.
Besproken wordt het online/offline bijeenkomen van de MR. Voorstel is om een mix
te vinden tussen beide vormen van bijeenkomen. September/oktober de eerste live
en de jaarvergadering ook fysiek bij elkaar. Daarna kan naar behoefte hier een keuze
in gemaakt worden.

8. Vergaderschema komend MR-jaar ‘21 - ’22
Het nieuwe schema zal via de mail gedeeld worden. Besproken is dat we op
dinsdagen en donderdagen zullen gaan vergaderen.

9. Schoolgids 2021-2022
De schoolgids wordt direct op de website aangepast. Wanneer er grote (inhoudelijke)
aanpassingen worden gedaan stuurt Francesca dit door aan de MR. In de eerste



weken van het komende schooljaar zal Francesca de MR op de hoogte brengen van
veranderingen zodat het besproken kan worden op de MR vergadering.

Interne vergadering
10.GMR

Subsidie voor Ambulante Taalondersteuners zal verdwijnen in 2022. Dit heeft voor de
KCK geen gevolgen, zoals Francesca eerder deze vergadering heeft laten weten.
Er is een tevredenheidsenquête uitgevoerd over het onderwijs in lockdown bij
Amstelwijs Scholen. Een goed resultaat opgeleverd.
Bestuursformatieplan is behandeld. Er is een toezegging gedaan dat geprobeerd zal
worden om de klassen kleiner te houden, niet meer dan 29 leerlingen. Het blijkt dat
dit niet helemaal haalbaar is voor alle scholen.

11.Actielijst

Vergadering wordt om 21.06 uur afgesloten

Actielijst Wie Wanneer

1. Versnaperingen

2. Verkiezingscommissie inlichten Stephanie aug/sept.

3. Vergaderschema met MR delen Thamar juni

4. Stukje voor in nieuwsbrief ivm. vacature MR Jeroen september

Data MR -vergaderingen
28 september, 12 november, 7 januari 2021, 1 maart, 29 april, 14 juni

Data GMR-vergaderingen
21 september 2020, 19 oktober (functieboek), 7 december (begroting), 1 februari 2021,
15 maart (RvT), 17 mei, 21 juni (bestuursjaarverslag)


