
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 4 november 2021

Aanwezig: Jeroen, Joanne, Thamar, Sophie, Francesca, Kim, Nora

Afwezig: -

Volgende: 11 januari 2022 - 19.30 uur via MEET
_______________________________________________________________

Onderdeel jaarvergadering

Namen en functie rondje langs alle aanwezigen
Arnoud voorzitter OR aftredend, Leila aantredend penningmeester OR, Karin aftredend
ouder MR,  Stephanie leerkracht aftredend MR lid, Antoinette adj en OR, Sophie lid MR
en leerkracht, Sherryl OR en leerkracht, Kim leerkracht en aantredend MR lid, Ria
leerkracht, Joanne ouder MR en GMR lid, Nora aantredend MR lid, Paul ouder en
kascommissie, Maarten OR lid aftredend, Jeroen ouder MR voorzitter, Maho ouder OR,
Thamar leerkracht en secr. MR, Francesca directeur

Notulen jaarvergadering 2020-2021 vaststellen
Verslag is goedgekeurd.

Vragen n.a.v. jaarverslag 2020-2021 OR en MR beantwoorden
Geen vragen.

Financieel verslag Ouderraad 2020-2021, begroting 2021-2022 en
vaststellen ouderbijdrage 2020-2021
Voorstel ouderbijdrage is €35,- ipv €59,- in verband met corona en het niet door kunnen
laten gaan van activiteiten. In de begroting wordt uitgegaan van 85% van bijdrage door
ouders gezien betalingsgedrag over het afgelopen jaar. Tezamen met reserve voldoende
financiering voor de geplande activiteiten. Vergadering is akkoord met de ouderbijdrage.

Verslag Kascommissie (decharge verlenen aan penningmeester OR)
Bedankt voor het correcte en duidelijke overzicht van de financiering. Er wordt een
decharge verleend aan de Penningmeester OR. Komende schooljaar zal Leila de taak als
penningmeester van Peter overnemen.

Benoeming kascommissie volgend jaar
De voltallige kascommissie, Marinus Hoogendijk en Paul Meiboom, zullen komend jaar
zitting nemen.

Afscheid leden MR en OR
Karin bedankt voor je (online) inzet voor onze MR waaronder als voorzitter. In Corona
tijd vaker online samenkomst gehad om nieuwe protocollen vanuit het rijk weer toe te
passen op de KCK. Prettige samenwerking de afgelopen 3 jaren met een goede bijdrage.
Arnoud bedankt voor het helpen tijdens alle activiteiten en we kijken terug op mooie
herinneringen zoals boerenkooltochten, de avondvierdaagse en nog veel meer.



Maarten bedankt voor de 12 jaar inzet tijdens de activiteiten, het schrijven van
bedankjes en het racen tijdens de eindfeesten.
Ook de afwezige leden tijdens de vergadering, OR Sasja en Peter, bedanken wij via deze
weg voor de inzet voor school de afgelopen jaren en ook zij ontvingen een bloemetje van
de school.

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening & mededelingen

Vergadering start om 20.10 uur. We heten Nora Fakirni (oudergeleding) en Kim van
Beek (geleding leerkrachten) welkom bij de MR.

2. Aantal leerlingen op teldatum
Op peildatum 1 oktober 2021 zijn er 287 leerlingen. We hebben 14 groepen. Relatief
dit schooljaar kleinere groepen. Financieel zijn daar extra ontvangen middelen voor
ingezet. De omliggende wijk stroomt veel in en uit om diverse redenen (expats etc.).
Op de school is gedurende de 8 jaar daarom veel in en uitstroom van leerlingen, ook
in het schooljaar zelf.

3. Begroting huidige kalenderjaar
In de herfstvakantie is Amstelwijs overgegaan op Cloudwise. School kan daardoor nu
onbedoeld niet bij de gegevens, waaronder de begroting. Wordt opgelost. School
staat er financieel goed voor, geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting te
melden. Als school weer bij de begroting kan, zal deze gedeeld worden en op de
volgende MR vergadering in januari worden besproken.

4. Nationaal Programma Onderwijsgelden (OMR)
De eerste gelden zijn besteed aan verkleinen van de klassen, meer ondersteuners in
de groepen, aanschaf devices, en Snappet (incl. licentie voor de komende 5 jaar).
Amstelwijs heeft ook een deel van NPO bovenschools gehouden. Een 4,5% wordt
sowieso afgeroomd op elke subsidie omdat het bestuurskantoor van Amstelwijs
arbeid kost om het te verwerken, de zogenoemde bovenschoolse kosten. Het is best
een hoog percentage, aan de andere kant scheelt het de school ook weer werk. Er is
geld apart gezet voor onder meer duurzaam personeelsbeleid, professionalisering en
voor onderwijs aan hoogbegaafden.

Waar wordt het tweede deel aan besteed dat er aan gaat komen vanuit de overheid?
Dit geld komt vrij voor komend schooljaar. Het is zodoende nog niet in het team
besproken. Op de vergadering van 24 maart kan de MR voorstellen doen voor
besteding van de gelden.

5. Klassenouder bijeenkomst
De OMR wil graag deze bijeenkomst fysiek in november op school houden met een
zoveel mogelijk open agenda. Een kennismaking met elkaar; de klassenouders en
ouder MR-geleding. Onder andere wil de OMR de COVID ontwikkelingen
doorspreken.

6. Naschoolse activiteiten (OMR)
Wat voor naschoolse activiteiten zijn er voor kinderen van minima ouders?



De onderwerpen hiervoor komen uit de leerlingenraad. Daar worden dan
leerkrachten bij gezocht. Nu loopt Capoeira, typeles voor bovenbouw, tekenlessen.
De huidige activiteiten zijn ook in te zien op de website van KcK.

Nora wijst de vergadering op Platform C. Dit is een onderdeel van Cultuur Kabaal. Zij
bieden lessen aan op scholen voor een lage prijs voor minima. Iets om over na te
denken. Nora stuurt Francesca de informatie op, Francesca pakt dat op.
Is er adviesrecht op naschoolse activiteiten door de MR? Deze informatie is te vinden
op www.infowms.nl. Bij ons op school worden de ideeën altijd gedeeld in de MR.
Meedenken wordt zeer op prijs gesteld.

7. Veiligheidsbeleid
- toetsing voor/tijdens/na activiteiten bv 3D
Hoe gaat het als er een activiteit wordt georganiseerd? Als je merkt dat er iets mis
gaat, hoe gaat dat dan in zijn werk? De school heeft veiligheidsbeleid, hoe werkt dat
in de praktijk?
Als voorbeeld zijn de 3D pennen besproken. De Grote Broer uit Amsterdam
organiseert bij ons de activiteit 3D pennen. Na klachten is er contact opgenomen
met het hoofdkantoor. Zij zeggen nog nooit klachten te hebben gehad en geven op
vele scholen deze lessen aan groep 3-8, maar gingen met signaal van de school aan
de slag.
Bij het opmerken van problemen wordt er gekeken naar oplossingen of gekozen voor
afschaffen van de activiteit. Wij proberen risico’s te beperken en schatten dit vooraf
goed in. In het vorige schooljaar zijn lessen van de 3D pen niet doorgegaan vanwege
Covid en dit hebben we daarom nu doorgang laten vinden. Als school zien we dat de
planning nu groep 3 aan begin schooljaar in plaats van aan het eind zoals voorheen
aan de beurt is een mogelijke verklaring kan zijn voor de ontstane situatie.

8. Jaarplan MR
januari schooljaarplan EDI
maart schooljaarplan Snappet bespreken
mei schooljaarplan DaVinci
Speerpunt is ouderbetrokkenheid, verslag in de nieuwsbrief na elke vergadering
vanuit voorzitter MR met foto voor herkenbaarheid.

9. Kanjermethode (OMR)
In hoeverre wordt de sociaal emotionele ontwikkeling systematisch bijgehouden?
Via KANVAS wordt jaarlijks bij groep 5 t/m 8 een vragenlijst afgenomen. Dit wordt
door de leerkracht en de leerling ingevuld. Beide lijsten worden naast elkaar
gehouden en bekeken op overeenkomsten en verschillen.
Hebben ouders hier inzage in? Ouders hebben hier geen inzage in voor hun eigen
kind. Dat is een bewuste keuze, vragenlijst is bedoeld om het kind te ondersteunen.
Waarom is er voor deze methode gekozen? Er zijn kritische rapporten over
verschenen. Voor 2015 werkte wij met de methode Leefstijl. Deze methode kwam
toen op de lijst: voldoet niet. Op dat moment heeft school gekozen voor de
Kanjermethode die toen op de lijst: voldoet wel, verscheen. MR was daar indertijd
ook bij betrokken. Team is zeer tevreden over de werking van de Kanjermethode.
Voordeel onder meer is dat er een gemeenschappelijke taal wordt gesproken, biedt



praktische handvatten. Op school is een anti-pestcoördinator werkzaam. De werking
van de methode blijft getoetst worden.

10.Scholingsbehoefte/ MR academie?
We willen lid worden van de MR academie. Thamar kijkt hoe de aanmelding ervan
moet.

Interne vergadering

11.GMR
De notulen laten nog even op zich wachten. De secretaris GMR kan niet bij de
stukken.
Er was overleg met dagelijks bestuur en leden van de Raad van Toezicht. Er is in de
vergadering een kort verslag van gedaan. Onder andere over de zomerschool.
Het ochtenddeel waar taal werd behandeld werd door kinderen als saai bestempeld.
Middagdeel met bewegen vonden ze wel leuk.
300.000 euro gekost voor een volgens de bestuurder minimaal resultaat. In gesprek
komt de conclusie dat de insteek van de dagen divers is. De vraag is dan hoe je het
resultaat moet beoordelen. Wat kun je realistisch in twee weken bereiken? Het ging
er volgens ons om kinderen op een positieve manier te stimuleren na de lockdown
thuis.
De scholen zijn bezet, de invalpool is leeg. Dat is een zorg.
NPO is besproken.
Amstelwijs Statuten en huishoudelijk reglement voor GMR zijn besproken en
goedgekeurd.
Vacature binnen GMR: voor secretaris, vice-voorzitter.
ER is werkgroep financiën begroting is geformeerd. Zij gaan de stukken klaarmaken
zodat de vergadering begin december de begroting te kunnen gaan vaststellen.

12.Actielijst


