
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 24 maart 2022, via MEET

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

Afwezig: -

Volgende: 10 mei 19.30 uur via Meet
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Veel zieke collega’s door besmettingen met Corona. Nog maar 1 groep naar huis
hoeven te sturen. Veel dank aan de onderwijsassistenten en leerkrachten die voor
elkaar inspringen en hiermee de onderwijskwaliteit hoog weten te houden.

We hebben geen formatie voor een extra leerkracht voor bij de kleuters in schooljaar
2022-2023. Wij zijn voorzichtig aan het nadenken of hiervoor NPO gelden moeten/
kunnen worden ingezet.

Voor naschoolse activiteiten zijn NPO gelden vanuit de gemeente beschikbaar. Wij
zijn in gesprek met Platform C wat tot concreet resultaat lijkt te gaan leiden. Vanuit
de gemeente kijkt een bureau ‘huis communicatie’ mee met de organisatie van de
naschoolse organisaties.

2. Budgettoekenning KCK 2022/ NPO-gelden
De eerste tranche was € 700,- per leerling. De tweede tranche is € 500,- per leerling.
Van de eerste NPO gelden is een deel bovenschools gehouden.
De verwachting is dat de € 500,- volledig aan de scholen toegekend worden. Dit
wordt door school nauwlettend in de gaten gehouden. Het gaat om een totaal van
€300.000,-
Uitgaven tot nu toe vanuit de NPO-gelden zijn:
● Snappet methode met een licentie voor 5 jaar;
● extra Chromebooks;
● ondersteuners/studenten in de school met arbeidscontracten;
● ondersteuners vanuit het bureau Studie Tree. Inzet wanneer nodig.

Vanuit het team kwam de behoefte aan een scholingsplan. De kwaliteit die we
hebben willen we onderhouden en willen studiemogelijkheden kunnen aanbieden aan
nieuwe leerkrachten die wij in de school krijgen.
Verder verzoek tot licentie kidsweek en diverse materiaal vragen.

We denken ook aan het inzetten van de gelden om de uitstroom, wegens pensioen,
van onze intern begeleiders op te vangen. Zo zouden mensen aangenomen kunnen
worden die kunnen meelopen om op den duur de taken over te nemen. De verwachte
uitstroom is naar verwachting zo dat dit met tijdelijke gelden kan worden
ondervangen.

4,5% van het eerste NPO budget is bovenschools gebleven. Is dit niet tegen de
regels in?



In die tijd heeft deze besteding de scholen ook verrast. Onze school is pas ingelicht
toen ons bestedingsplan al klaar was. Deze hebben we toen moeten aanpassen.
Amstelwijs heeft gezegd dat dit geld uitgegeven werd aan de taken die Amstelwijs
doet om de scholen te ontzien. Nu wordt er uitvoerig gesproken met Amstelwijs om
te zien dat de volle € 500,- wel naar de scholen toe komt. Voorstel van Nora is om
mogelijkerwijs ook over te gaan tot terugvordering van de 4,5% en hierop de regels,
informatie en juridische toets na te lezen.

De Raad van Toezicht zal op school gaan langskomen. Onder andere zullen zij de
klassen bezoeken, leerkrachten en directie spreken en ook enkele ouders.
De nieuwe bestuurder heeft nog geen klassenbezoeken ondernomen. Vooralsnog
staat geen meeting met de MR gepland, de MR staat daar uiteraard wel open voor.

Nieuwkomers gaan eerst naar een taalschool. Amstelwijs en Amstelland hebben
beide een taalschool in Amstelveen. Op een gegeven moment stromen deze kinderen
in in onze school. Op dat moment kijken wij met welke onderwijsbehoeften ze komen
en zoeken we een passende jaargroep voor ze uit. Het kan zijn dat een ouder kind in
een groep met jongere kinderen terecht komt, op basis van die analyse van wat
passend voor dat kind is. Het betreft enkele kinderen.

In mei komt als het goed is een nieuwe JeugdHulpverlener de school in zodat dat ook
weer op sterkte is.

3. Bespreking; Rond de tafelgesprekken
Kledingbank;
verzoek van de ouders aan de school om een faciliterende rol hierbij in te nemen.
Ouders leveren in voor andere ouders van de school. En dan bijvoorbeeld 2x per jaar
dat ouders op school mogen langskomen om uit te komen zoeken.
Als het lukt dat dit door de OMR en de ouderraad geregeld wordt en dat hiermee de
school, leerkrachten en directie, niet belast worden, worden er geen bezwaren
gezien.

Ouderbetrokkenheid;
Er komt weer een ouderenquête aan; de tevredenheidspeiling. Dit is een peiling ook
belangrijk voor de inspectie. De enquête moet gebruikt kunnen worden om je als
school af te kunnen zetten tegen andere scholen van Nederland. Voorheen werd dit
vanuit het bestuur uitgezet, de nieuwe bestuurder heeft het nu open gelaten aan de
scholen. Er wordt nu onderzocht wat de best mogelijke manier van afname is.

Het is wenselijk om alle documenten gerelateerd aan ouderbetrokkenheid terug te
gaan brengen tot 1 document. Francesca geeft aan hiermee aan de slag te willen
gaan en dan kunnen we de volgende vergadering verder met dit onderwerp.

Aanbeveling vanuit de OMR is om een communicatieplan ouderbetrokkenheid te
maken. Onder andere met antwoorden op de vragen; wat willen we bereiken en hoe
doen we dat? Welke voordelen verwachten we? Wat verwacht de school van de
ouders en wat mogen de ouders van de school verwachten? Dit wordt in de volgende
MR verder besproken op basis van het document ‘ouderbetrokkenheid’.



4. Bespreking onderdeel schooljaarplan; Snappet
We hebben het programma goed in weten te voeren. Een dergelijk programma werkt
effectief als het door leerkrachten wordt gedragen. De leerkrachten leren van elkaar
door bij elkaar op klassenbezoek te gaan. De gesprekken in de klassen over leren
hebben duidelijk vorm gekregen.
Op groepsniveau wordt door de coördinator in de gaten gehouden hoe de groei is.
Om op jaarniveau te kijken kun je cito-resultaten M en E vergelijken.
De leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden om mee te werken en geven ook zelf
aan dat ze beter inzicht hebben in hoe de leerlingen leren.

Of Snappet ook iets is dat wij als school thuis willen/kunnen gaan inzetten zijn we
nog aan het uitzoeken. Ouders kunnen thuis ook nog niet zien hoe het op
rekengebied gaat met het kind. In de tijd van Wereld in Getallen en de bloktoetsen
was dit via Parnassys wel in te zien. Dit zijn actiepunten voor komende
periode/schooljaar.

Interne vergadering

5. GMR
Evaluatie met RvT erbij is besproken.
Het 100 dagen plan van de directeur bestuurder is besproken. Hij heeft
geconstateerd dat er weinig verbinding is tussen de verschillende scholen binnen de
scholen van Amstelwijs. Hij gaf aan dat er een nieuw fins rijnlands model aan ten
grondslag kan gaan liggen. Er zijn 4 speerpunten besproken. 1 vakmanschap. 2
aantrekken nieuwe leerkrachten 3. binden huidige leerkrachten 4 tekort leerkrachten.
De leerkrachten staan dus centraal in de prioriteitenlijst. Raad van Toezicht wil graag
op de scholen op bezoek komen. Het moet om het kind gaan, de leerkrachten en
helaas ook het geld. Dit staat centraal binnen de Raad van Toezicht.

6. 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)


