
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 30 juni 2022, via MEET

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

Afwezig: -

Volgende: 29 september 2022, via Meet
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 19.32 uur.
- Wij zijn een van de vier pilotscholen voor de naschoolse activiteiten die

georganiseerd worden via de gemeente vanuit de NPO gelden. De gemeente heeft
een bureau ingeschakeld om de activiteiten te regelen. We hebben de afgelopen
weken 3 activiteiten gehad. Streetdance op maandag was leuk en is goed gegaan.
Breakdance en theater is minder goed bevallen; groepen waren onder andere te
groot en er zijn nog andere verbeterpunten besproken. We hopen voor volgend
jaar aan het begin van het jaar een overzicht te krijgen voor een jaarprogramma
dat ze kunnen bieden en gaan verder in bespreking om erop toe te zien dat de
verbeterpunten opgepakt worden.
In de zomervakantie zal er ook een programma met activiteiten zijn. Hierover
volgt nog verdere informatie aan de ouders zodat zij bij belangstelling hun
kinderen kunnen inschrijven.

- Ouderparticipatie; wordt voor het komende jaar een actiepunt voor school. Er zijn
al wat ideeën. Bij de startgesprekken met de nieuwe leerkracht zal er bijvoorbeeld
een tafel op de gang staan met materialen die in dat jaar gebruikt zullen gaan
worden.

- Hoe zit het met de bovenschoolse uitgaven, de afroming? De bestuurder geeft
aan dat het beschikbare geld deels afgeroomd mag worden omdat de manier van
gezamenlijk inzet van het geld binnen Amstelwijs tot een inkoopvoordeel heeft
geleid. Wat is er dan van de 4,5% (eerste tranche) gezamenlijk ingekocht? Hier
wordt navraag naar gedaan. Francesca komt erop terug. (F: gevraagd,
bestuurders herkende dit niet, ging het uitzoeken. Goed om volgende GMR anders
nog na te vragen)

- De huidige school voor Oekraïense kinderen eindigt na de zomervakantie. De
taalscholen worden uitgebreid om kinderen vanaf 6 jaar een eerste jaar op te
vangen. Kleuters worden direct op de scholen geplaatst. Kinderen ouder dan 6
jaar en die een jaar taalschool gevolgd hebben zullen instromen op de
Amstelveense scholen, waaronder Kck.

2. Evaluatie schooljaarplan 2021-2022
De ICT leerlijn is weer opgepakt nu dat na alle corona perikelen weer mogelijk was.
Het is een kaartsysteem dat doorgewerkt wordt door de groep 4 leerling in
samenwerking met een groep 8 leerling, dus middels een tutorsysteem.
Er is weer hard gewerkt aan de speerpunten uit het schooljaarplan.



3. Schooljaarplan 2022-2023
We werken met veelal specialisten op school en vanuit hen komen onder andere
verbeterplannen. Dit wordt vervolgens met het team doorgesproken. In afgelopen
vergadering heeft het team al ingestemd met het voorstel voor schooljaarplan
2022-2023.
Opmerking vanuit MR; Het is een enorm lang document en lijkt de nodige herhaling
te bevatten?!
Helaas zitten hier verplichte stukken in waardoor korter te maken beperkt mogelijk
is. In het begin van het schooljaar zal de inhoud van het schooljaarplan in
speerpunten via de nieuwsbrief met ouders worden gedeeld.
In het stuk staat het toelatingsbeleid beschreven, punt 2.2. Dit stuk is door
Amstelwijs erin gezet. Binnen de gemeente is uitgesproken dat de bewoners van
binnen de wijk voorrang hebben. Binnen de schoolbesturen van Amstelveen worden
er gesprekken gevoerd over het aannamebeleid. Bijvoorbeeld dat ouders ook
keuze-scholen kunnen aangeven. Er wordt door iemand meegekeken op dit gebied
om tot een fijne werkwijze te komen.
De MR stemt in met het schooljaarplan 2022-2023.

4. Schoolgids
In de schoolgids staat beschreven dat kosten voor beschadigingen aan ICT materiaal
op ouders en hun verzekering verhaald kunnen worden. Dit schooljaar zijn de
incidenten met de kinderen besproken en medegedeeld aan de ouders. Er zijn nog
geen kosten voor ouders aan verbonden geweest.
Zijn er verzekeringen af te sluiten voor het gebruik van computers? In het begin van
de ICT-ontwikkelingen hebben we dit met het bestuur besproken. Het is goed om dit
nog een keer te doen. Francesca pakt dit op. F: in overleg met AW aangepast:
Schade die ontstaat aan het device dat school aan uw kind uitleent tijdens normaal
gebruik, zal school betalen. Mocht schade ontstaan door oneigenlijk gebruik door uw
kind van het device (denk aan ermee gooien of rammen)  zal bij u /uw verzekering
worden verhaald

Het doorlezen van de schoolgids levert school altijd een check op; 'doen we het nog
zo?' Zo blijkt na de periode van thuisonderwijs er een versnippering plaats te hebben
gevonden in het doorgeven van de informatiebrieven 'hier werken wij aan'. Bij
kleuters wordt deze nu bijvoorbeeld gedeeld via Classroom. Voorheen altijd bij de
groep op de website. We gaan weer terug naar eenzelfde manier van delen.

Schoolverzuim kan nu ook via Parro worden doorgegeven. Dit staat nog niet in de
schoolgids vermeld. Wordt toegevoegd aan de betreffende onderdelen.

Er is contact geweest met het hoofd van de leerplichtambtenaar. Deze gaf aan dat
kleuters vanaf 5 jaar hun uren gewoon moeten maken en niet buiten de regels om
vrij kunnen krijgen. School zal hierop in de toekomst worden gecontroleerd. Dit zal in
de nieuwsbrief aan ouders worden toegelicht.

Kun je teksten op de website, zoals de schoolgids, direct laten vertalen of aanbieden
in verschillende talen? Scholen met Succes had een dergelijke functie bij de enquête.
Francesca vraagt na of dit ook voor school eventueel inzetbaar is. Wellicht dat Google
Translate met een knop kan worden toegevoegd.



5. Werkverdelingsplan
Het team heeft het plan besproken en goedgekeurd. Ter inzage is het medegedeeld
aan de OMR.
De LOWAN gelden zijn in beginsel naar de taalschool gegaan. Want het recht op die
gelden gold alleen voor het eerste jaar dat een kind in Nederland is. Nu gelden die
bedragen ook voor langere perioden en dit wordt dan naar de scholen overgemaakt.

6. Rapportage TSO & vaststelling bijdrage
Het voorstel is de ouderbijdrage te verlagen naar 145,- euro per jaar per leerling. Dat
lukt komende schooljaar. We zetten hiervoor 19,- euro per leerling uit de reserve
gelden in.
Er lijkt behoorlijk wat geld in de reserve te zitten. Hoeveel is het minimale dat we
hierin moeten hebben? Francesca vraagt na. Zodra de onderbouwing van de buffer
bekend is zal de OMR zijn beslissing voor instemming of niet doorgeven.

In TSO bijdrage berekening staat dat de eettijd van lunchpauze 15 minuten is. Is dit
te kort of passend? Er zijn signalen dat kinderen niet altijd alles opkrijgen of erg
gehaast moeten eten. In de leerlingenraad is dit nagevraagd. We zullen dit nogmaals
navragen. Wellicht is anders een mogelijkheid dat trage eters hun boterhammen
buiten nuttigen.

7. Vergaderschema MR volgend schooljaar
Vergaderingen op donderdag 19.30-21.00 uur. Week na de GMR vergaderingen.
- tevredenheidspeiling in september op agenda.
- november fysieke vergadering.

8. Verkiezingen MR 2022-2023
Serah is, samen met een nog te vragen ouder, de verkiezingscommissie. Zie MR
reglement voor de werkwijze van de verkiezingen.
Joanne is aftredend én herkiesbaar. We zullen Serah in actie zetten.

Interne vergadering

9. Evaluatie jaarplan MR
Het jaarplan is praktisch goed werkbaar en de MR heeft zicht op wat er in het jaar
besproken wordt.
Het lidmaatschap van de MR academie is door ouders gebruikt als naslag/database
voor belangrijke informatie benodigd voor onderwerpen op de agenda.
Bruikbare andere digitale informatie die gebruikt is: Ouders & Onderwijs
(oudersenonderwijs.nl) en www.onderwijsconsument.nl.

10. Activiteitenplan MR komend jaar
webpagina schoolgids; andere talen mogelijk?
ouderbetrokkenheid als speerpunt blijven opnemen.
inclusie; geaardheid, afkomst etc. (september, januari)
invulling toehoorder MR (september)
Schooljaarplan items voor op het jaarplan, OMR laat weten welke ze erop willen
hebben.

https://oudersenonderwijs.nl/
https://oudersenonderwijs.nl/


Vanaf komend schooljaar zal de agenda van de MR op de website geplaatst worden.
In combinatie met het stukje van de MR voorzitter in de nieuwsbrief zal dit mogelijk
actief toehoorders naar de MR vereniging aantrekken. Volgend MR jaar formuleren
hoe om te gaan met de toehoorder/eventuele spreektijd. Bijvoorbeeld vooraf in
gesprek gaan met directie over de agenda bij welke onderwerpen wel of niet iemand
aanwezig kan zijn, toehoorders vooraf laten aanmelden bij de voorzitter. Wellicht
deze en andere afspraken in een reglement voor toehoorders opnemen.

11.GMR
WIE WIL DE BETAALDE FUNCTIE VAN SECRETARIS GMR OVERNEMEN?
De huidige secretaris neemt definitief afscheid.
Directeur bestuurder gaf aan dat de jaarrekening wederom verstrekt zal worden
waarbij in één oogopslag duidelijk is hoe het er financieel voor staat.
Input PGMR lid; Kan er een extra toeslag op reiskosten voor personeel worden
toegepast? Ze onderzoeken wat de mogelijkheden zijn binnen de geldende regels.
Input PGMR lid: Zij Instromers hebben het moeilijk in de scholen. Ze vertrekken snel.
De directeur bestuurder geeft aan dat er meer geld beschikbaar wordt gesteld om de
begeleiding op juiste wijze te laten plaatsvinden. Binnen KcK lijkt dit probleem
minder te spelen.
Tevredenheidsenquête; Amstelwijs wil doelen opstellen naar aanleiding van de
afgenomen enquête. Wordt vervolgd. MR vraagt zich af of opvolging niet bij de school
zelf thuishoort maar wacht eerst af.

12.Actielijst

Vergadering wordt om 21.30 uur afgesloten


