
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 11 januari 2022, via MEET

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

Afwezig: -

Volgende: 24 maart 19.30 uur, bijeenkomst via Meet
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering wordt om 19.37 uur geopend.
We kunnen melden dat het op school momenteel goed gaat mbt besmettingen
corona. Een enkeling is thuis in quarantaine vanwege nauw contact of zelf ziek.
Tijdens de schoolsluiting is noodopvang gerealiseerd. Een alleenstaande ouder met
een cruciaal beroep of ouders met beide een cruciaal beroep kwamen hiervoor in
aanmerking. Deze richtlijn is aangehouden. Leerlingen met een kwetsbare
thuissituatie zijn vanuit school benaderd.
Vanuit een ouder op het schoolplein is aandacht gevraagd voor de breng -en
haaltijden. School heeft ervoor gekozen om de onder -en middenbouw op dezelfde
tijd naar school te laten komen (08.30) en de bovenbouw 5 minuten eerder (08.25).
De tijden na schooltijd verschillen ook 5 minuten van elkaar, respectievelijk 14.25 en
14.30 uur. Wachttijd voor ouders met broers en zusjes in enerzijds de onder –en
middenbouw en andersijds de bovenbouw lijkt daardoor relatief beperkt.

2. Naschoolse activiteiten Platform C
De activiteiten uit de folder van Platform C lijken activiteiten te zijn die ook
uitvoerbaar zijn in onze speelzaal. Als deze activiteiten ook buiten de Alleman mogen
plaatsvinden willen wij hier zeker met hen over in gesprek gaan om dat in ruimtes
van de school mogelijk te maken. Nora geeft aan dat dit kan en zal gegevens van
een contactpersoon daartoe met Francesca delen.

Nabij het gemeentehuis zit een bijlesschool. Bij ons op school worden nu al bijlessen
gegeven echter na deze reeks bijlessen lijkt dit ons een goed vervolg.

3. Rond de tafelgesprekken met ouders
Er heeft een prettig gesprek plaatsgevonden waarbij de klassenouders onderling en
met de OMR kennis hebben gemaakt. Tijdens de bijeenkomst heeft de OMR input
vanuit de klassenouders mogen ontvangen. Deze achterbanraadpleging is uitgewerkt
in een verslag welke voor de vergadering met de leden is gedeeld.

Kort wordt de bedoeling (in opzet) van de gesprekken met de klassenouders
aangestipt. Een kennismaking tussen de klassenouders onderling en de MR. Uit het
aangeleverde verslag lijkt het gesprek meer te hebben ingehouden. Deze zaken
kunnen normaliter besproken worden tijdens de koffieochtenden. De voorzitter van
de MR geeft aan het gesprek met ouders als dusdanig zinvol te hebben gevonden
omdat het een fijne achterbanraadpleging betrof.

Tijdens het gesprek met de ouders werd onder andere besproken dat het voeren van
de 10 minutengesprekken erg bevallen was, even weer persoonlijk contact op school.
Er werd aangegeven dat het fijn is als dit vaker kan worden georganiseerd;



Inplannen van structureel meer 10 minutengesprekken betekent dat er minder
onderwijstijd na schooltijd overblijft voor overleg, voorbereiding etc. Het maken van
een gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van de leerling is altijd mogelijk.

Naar aanleiding van bovenstaande ontstaat een gesprek over diverse behoeftes in
communicatie van de ouders met school en een mogelijke drempel om contact op te
nemen als er iets speelt. Het lijkt dan niet te gaan om communicatie m.b.t. de
leerling voortgang zoals deze besproken worden tijdens 10 minutengesprekken.
Directie en de interne begeleider staan op maandag altijd buiten en zijn dan
bereikbaar voor allerlei vragen. Dit zal nog eens extra worden medegedeeld aan de
ouders.

Ouders vroegen zich op de bijeenkomst af hoe er gekomen is tot het bedrag van de
schoolbijdrage, ook al kan er door corona minder;
Dit wordt toegelicht in het verslag van de penningmeester van de OR, te vinden op
de website en is besproken en goedgekeurd op de jaarvergadering in november. Alle
ouders hebben de stukken toegestuurd gekregen voor aanvang van die vergadering.
De oudergeleding kijkt naar verder vervolg.

Het bespreken van de aanbevelingen naar aanleiding van het rond de tafelgesprek
pakken we de volgende vergadering verder op, dit wordt door Jeroen voorbereid.

4. Bespreking onderdeel schooljaarplan; effectieve directe instructie
Tijdens de instructie van een les wordt er via een vast stappenplan gewerkt.
Dit stappenplan leidt ertoe dat leerlingen vanaf het eerste moment actief zijn.
Tijdens de verschillende fases worden diverse middelen ingezet om de betrokkenheid
hoog te houden. Zo wordt er gebruik gemaakt van wisbordjes, een
aantekeningenschrift en ook beurtstokjes. Door het gebruik van de beurtstokjes
worden er tijdens instructies geen vingers meer opgestoken, iedereen kan aan de
beurt komen.
We zorgen ervoor dat aan de start van de les het doel van de les bij iedereen
duidelijk is en dat de voorkennis geactiveerd wordt. Het stappenplan start ermee dat
de leerkracht voordoet en vervolgens doen kinderen het stapsgewijs na.
Er wordt samen ingeoefend en gaandeweg neemt de klas steeds meer over totdat ze
zelfstandig verder kunnen werken. Aan het eind van de instructie wordt gekeken wie
eventueel nog wat extra stappen met de leerkracht moet maken om het doel onder
de knie te krijgen en wordt er verlengde instructie gegeven terwijl de rest van de
groep vol zelfvertrouwen aan het werk kan.
Tijdens de gehele instructie worden veel vragen gesteld aan de klas om het begrip te
controleren. Zo wordt er gecontroleerd of we met de instructie goed op weg zijn om
het doel te behalen of dat er nog onduidelijkheden bij kinderen zijn.
Er wordt door de opbouw tijdens de uitleg bij leerlingen een hoge mate van succes
ervaren.
In de klassen wordt er door de bouwcoördinator, collega’s onderling en directie
geobserveerd hoe het lesgeven verloopt en er worden door directie ook verschillende
tussenevaluaties gedaan.Bijvoorbeeld op teamdagen.
Het is een beproefde manier van instructie die op meer scholen wordt toegepast en
die tot goede leerresultaten leidt, op de basisschool maar ook daarna.

5. Risico inventarisatie & evaluatie + veiligheidsplan
De MR kan niet bij de RIE bijlage. Het wordt als PDF verzonden naar de voorzitter.



Francesca heeft contact opgenomen met het digitale veiligheidsplan bedrijf om dit na
te vragen. Het klopt dat er geen inlog is om een MR mee te laten kijken terwijl dit
wel hun taak is. Het verzoek hier een mogelijkheid voor te maken gaat daar nu
besproken worden.
De laatste RIE is van 2019 en al vaker in MR doorgesproken. Actiepunten al opgelost.
Een punt als: De werkdruk in het document gaat over het team niet over de
leerlingen, dit valt uiteraard niet gewoon af te vinken. Maar is wel een en ander voor
ingezet.
Voorzitter zal aangeven welke stukken uit het digitale plan hij graag nog wil inzien,
dan zorgen we dat deze beschikbaar zijn.

6. Schoolbegroting kalenderjaar 2021-2022
Het gaat in deze schoolbegroting om ongeveer 10% van de totale schoolbegroting
inclusief salariskosten.
Post subsidie zij instroom, dit is geoormerkt en kan dus alleen daarvoor worden
gebruikt.
Post vervangingskosten (leerkrachten) is nog hoog. Dat is positief want kennelijk niet
nodig geweest om klassen draaiende te houden.
We zullen aan het einde van het jaar nog budget overhouden. Het is mogelijk om
hiervan geld te reserveren als je daarvoor in het nieuwe schooljaar een goede
besteding hebt. Overgebleven geld gaat naar Amstelwijs en dan gaat het naar de
risicopot waar elke school middelen uit kan ontvangen die dit nodig heeft. KcK is in
het verleden ook wel eens ontvanger geweest.

7. Formatie
Serah is na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk. In groep 6, 3 dagen.
Vanuit het bureau Studie Tree hebben wij studenten tot december ingezet als
onderwijsassistenten. Rond kerst is de groep gestopt omdat we vanuit het team meer
mensen in kunnen zetten. Onze Lio-er uit de kleutergroep wide meer werken dus
start in januari 1 dag als OA in groep 3. Een betrokken ouder van onze school gaat
de opleiding tot OA volgen. Deze ouder komt al meedraaien in de groepen.
Een studente van Studie Tree heeft besloten de Pabo te willen gaan doen en wil graag
bij ons op school blijven werken.
Linda onze andere Lio-er is met kerst uitgestroomd. Zij is verdere ervaring op gaan
doen op een andere school binnen Amstelwijs.

8. MR Huishoudelijk reglement en statuut
Na het toevoegen van een bijlage ‘bevoegdheden MR’ en de aangegeven
aanpassingen van Francesca wordt het huishoudelijk reglement en MR statuut
vastgesteld.

Interne vergadering
9. Rol plaatsvervangend MR voorzitter en aanwijzen

Op het moment dat er een andere voorzitter nodig is, zal Jeroen contact opnemen en
zal gekeken worden of er een ander MR-lid zijn taak kan overnemen. In de praktijk is
een dergelijke situatie vrijwel nooit voorgekomen.

10.GMR
Hoe staat de begroting 2022 ervoor? Afgelopen 2 jaren wordt er meer geld
uitgegeven dan er binnenkomt. Vanaf 2023 zal hier waarschijnlijk geen sprake meer



van zijn. In de begroting zijn meer gelden opgenomen om de salarissen tussen PO en
VO gelijk te trekken. En er wordt rekening gehouden met het lerarentekort.

Strategisch beleidsplan; de bestuurder heeft ideeën opgehaald om het plan vorm te
geven. Input was onder andere; hybride onderwijs, begeleiding lio’er, starters en
zij-instromers, administratiesystemen inzichtelijker en transparanter maken.

Tijdens de vergadering werden de diverse ervaringen van ‘de zomerschool’ gedeeld.
Er werd vastgesteld dat er sprake was van een onoverzichtelijke, rommelige
organisatie. Dit moet bij een mogelijk volgende zomerschool voorkomen worden. De
doelen moeten vooraf bij de organisatie duidelijk en hetzelfde zijn.

Vacature Secretaris GMR werd weer besproken. Het is een betaalde functie
geworden. Hopelijk dat dit meer leerkrachten aantrekt tot deze functie.

NPO gelden van vorig jaar moesten door de MR’en worden ingestemd. Helaas is dit
niet bij alle scholen goed verlopen. De KcKing kon berichten tijdens deze GMR
vergadering dat zij heel tevreden zijn over hoe ze betrokken worden bij dit proces.

11.Actielijst

Vergadering wordt om 21.10 uur afgesloten

Data MR -vergaderingen
14 september, 4 november (jaarverg.), 11 januari 2022, 24 maart, 10 mei, 30 juni

Data GMR-vergaderingen
11 oktober, 13 december (begroting 2022), 31 januari 2022, 14 maart (RvT), 23 mei
(bestuursformatieplan ‘22), 27 juni (bestuursjaarverslag 2021)


