
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 29 september 2022, via MEET

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

Afwezig: -

Volgende: 10 november 2022, Jaarvergadering op KCK
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 19.34 uur.
- Schoolfotograaf; er werden dit keer geen broers/zussen foto's gemaakt. Op

diverse plekken werd gevraagd waarom hiervoor gekozen is?
1. De afname van de foto's in zijn geheel neemt erg af. 2. Het is een flinke
organisatie die ook inhoudt dat kinderen tijdens lestijd uit de klassen gehaald
worden. Inschatting is daarnaast dat ouders thuis veel vaker de kinderen op
foto's zetten en hier de duurdere schoolfotograaf niet meer een rol in hoeft te
spelen. School gaat in gesprek of het aanbieden hiervan in het vervolg terug zou
moeten komen.

- Corona; vandaag is een mail naar ouders uitgegaan over de huidige stand van
zaken. Er vinden op het moment besmettingen plaats, ook onder personeel. We
vragen onderwijsondersteunend personeel om in te stappen daar waar het kan.
Hopelijk hoeven we de stap tot het naar huis sturen van klassen en onderwijs
vanaf het beeldscherm niet te nemen.

- Regen Protocol is extra aangestipt in de nieuwsbrief naar ouders.
- Het is om de school erg druk in de ochtend en er ontstaan gevaarlijke situaties.

Er is een petitie gemaakt m.b.t. de verkeerssituatie rondom de school. Graag
vanuit school een check op wat er nu is geschreven. De voorlopige petitie wordt
naar Francesca gestuurd. Vervolgens wil de OMR dit indienen bij de gemeente en
eventueel ook de pers hierbij inschakelen. Alles om alertheid bij men te
stimuleren. MR ouders organiseren dit, idee is dat middels een bartafel onder de
luifel bij de voordeur de petitie getekend kan worden

2. Tevredenheidspeiling
De belangrijkste resultaten zijn besproken. De ambitie van school is om leerlingen
steeds beter zicht op hun ontwikkeling te geven en het verwoorden hiervan, in
aanwezigheid van hun ouders, ruimte te geven (tijdens startgesprekken is dit al
ingezet) Het gebruik van Snappet ondersteunt bij dit proces.

Interessant uit de peiling: is samenwerking gericht op partnerschap? Bij ons op
school is het hoger gescoord dan landelijk. Graag leest de OMR hier meer over, onder
andere welke toelichtingen er door ouders bij dit punt zijn gegeven en welke vragen
uit de enquête effect op hadden deze score.

Zijtak tijdens het bespreken van dit onderwerp: de omslachtige werking van het
toetsenbord in Snappet werkt het tijdig volbrengen van opdrachten bij automatiseren
tegen. Hier zal naar gekeken worden.



3. Verkiezingen MR
Tot 30 september mogen ouders zich melden voor de vacature. Tot op heden heeft
nog geen ouder zich gemeld. Als dit ongewijzigd blijft wordt zonder verkiezing Joanne
aangenomen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

4. Invulling toehoorders bij MR vergaderingen
Toehoorders zijn van harte welkom. In een komende nieuwsbrief zal worden vermeld
hoe er aan onze MR vergaderingen kan worden deelgenomen. We maken de afspraak
dat iedereen altijd deelneemt met videobeeld en zich van tevoren aanmeldt via
mr@kindercampusking.nl .

5. Inclusie; inbreng Nora
Gebruik lesmateriaal; niet altijd rekening houdend met culturele verschillen en
stereotype komen voor. Er wordt een voorbeeld gegeven. Naar dit specifieke
voorbeeld zal gekeken worden. Alertheid van men op dergelijke zaken wordt
gevraagd. De wereld is veranderlijk. We streven na om er voor iedereen te zijn en
worden ons steeds bewuster en zijn continu in gesprek. Fijn dat opvallende zaken
gemeld worden.

6. NPO gelden; o.a. bovenschoolse afroming voor gezamenlijk voordeel 1e
tranche
Haico van Amstelwijs heeft nogmaals aangegeven dat het bovenschoolse afgeroomde
deel besteed is aan zaken die voor alle scholen golden. Met andere woorden, door de
scholen gezamenlijk is ingekocht.
Bekend is dat bovenschoolse gelden besteed worden aan de taalklas, plusklas (day a
week school) en coaches voor startende leerkrachten en studenten. Of dit ook NPO
gelden betreft weten we niet. Via de GMR gaan wij blijven proberen om meer inzicht
te krijgen in de bestedingen.
De tweede tranche is € 500 per leerling. Dit komt in zijn geheel naar de school toe,
dus geen bovenschoolse afroming meer. In '22 krijgen we 5/12 en in '23 krijgen wij
7/12. Tot 2025 mag het geld worden uitgegeven. Wij hebben al uitgegeven €123.000
plus € 37.000. Er staat nog een bedrag van € 58.000 voor schooljaar 2022. Met de
wetenschap dat hier nog salaris gelden vanaf moeten. Verwachting is dat we volgend
jaar € 87.000 ontvangen. Eerder geld is o.a. ingezet op aanschaf Snappet en
chromebooks. In december 2022 moeten er 66 'oude' chromebooks vervangen
worden omdat er geen updates meer voor ontvangen worden.
We hebben veel extra ondersteuners in school. Nieuw is de ondersteuner met Pabo
achtergrond en een specialisatie op NT2 onderwijs. Zij wordt op dit moment ingezet
bij de kleuters, stukje groep 3 en voor nieuwkomers die de school instromen na
taalschool.
De oudere chromebooks, kunnen die aan andere ouders gegeven worden? Het is
lastig. De chromebooks moeten weg omdat de updates niet meer worden
doorgevoerd. Hiermee functioneren zij niet meer, daar zullen die ouders dan ook mee
te maken krijgen. De chromebooks hebben eigenlijk geen enkele restwaarde meer.
Wij vinden het naar te constateren dat er relatief nog goed materiaal afgeschreven
wordt. Helaas ligt dit niet bij ons als school.
Mag je hardware kopen vanuit de NPO-gelden? Ja, dit valt binnen categorie F.
Is het mogelijk dat er een mailtje naar directeur-bestuurder over de besteding van
de NPO gelden t.o.v. de KCK gestuurd wordt? Het zou fijn zijn om een goed inzicht te
krijgen waar het aan besteed is en wat dit voor de KCK heeft opgeleverd. Joanne
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stelt een mail op. Dan kunnen we dit punt gaan afsluiten. ( F. heeft dit verzoek naar
controler en bestuurder gedaan)

7. Activiteiten(jaar)plan MR bespreken
Schema vorig jaar kan voortgezet worden. Bezoek directeur bestuurder staat nog op
vraagteken. Of hij zijn rondje langs de scholen zal doen, zal in de komende GMR
gevraagd worden. (F. op uitnodiging zal bestuurder aanschuiven)
Onderwerpen van het schooljaarplan; mediawijsheid en ICT vaardigheden
(eerstvolgende vergadering in november)
Methode Blits, studievaardigheden een keer in MR bespreken. Dit is ook een optie
voor de ouderochtenden. In combinatie met het gesprek over 'thuis ondersteunen'.
Dit vindt de MR een prima voorstel en wordt dus op die manier vorm gegeven.

8. Energiecontract Kindercampus King
Energieprijzen stijgen, dat komt ten laste van het budget van de school. Dat is een
zorg. De monitor die aan de zonnepanelen bevestigd is, hangt hoog in de hal. Deze
doet het niet altijd. Nu inmiddels lukt het om via de app dagelijks inzicht in het
rendement van de zonnepanelen te hebben. We gebruiken meer energie dan onze
zonnepanelen opbrengen.
De energiecontracten worden onder de loep genomen. Via VOSS ABB hebben we een
bulk contract voor alle scholen “energie voor scholen”. We hopen hier zo snel
mogelijk meer informatie over te ontvangen. School betaalt het eigen verbruik.

Inflatie; hoe kunnen we omgaan met de kosten van de TSO en ouderbijdragen voor
ouders die het financieel niet gemakkelijk hebben? Zicht krijgen op de situaties van
ouders is lastig, kan ook gevoelig liggen. School is er op diverse fronten mee bezig.
In eerste instantie om er een beeld van te krijgen. Natuurlijk kunnen ouders bij de
gemeente aanvragen doen voor subsidies. We hebben gesprekken met een D66
gemeenteraadslid die aangeeft dat er wellicht mogelijkheden zijn dat de gemeente de
school kan ondersteunen. We geven het onderwerp graag een vervolg in de volgende
MR vergadering en nemen de komende tijd om de situatie op school in kaart te
brengen.

Interne vergadering

9. Jaarverslag MR
Jeroen is bezig met het verslag. Fijn als we het voor de herfstvakantie aan de ouders
kunnen versturen. Deze week wordt het verspreid voor extra input. En eind volgende
week (7 oktober) sturen we het door naar Francesca voor de verdere verspreiding.

10. GMR
Toelatingsbeleid wordt aangepast. Eerlijker transparanter en moet voorkomen dat er
dubbele inschrijvingen plaatsvinden en verborgen wachtlijsten ontstaan.
Veel tijd besteed aan het inventariseren van de thema's die de GMR leden belangrijk
vinden. In groepjes is er gebrainstormd en vervolgens een top 7 geformuleerd.
1. Amstelwijs als aantrekkelijke werkgever
2. internationalisering (o.a. communicatie met internationale leerlingen/ouders)
3. Inclusiviteit (neemt Joanne aan deel)
4. Grootstedelijke problematiek



5. NPO
6. Corona
7. Tevredenheid

Overgebleven bedragen van de eerste tranche NPO worden voor de scholen in een
bestemmingsreserve geplaatst, die op de balans van de school zelf staat.

11.Actielijst
Terugkoppeling over de hoogte van de TSO reserve; Er is geen specifieke marge die
aangehouden wordt. Bij de vorige berekening is het salaris van de sportdocent
abusievelijk niet meegenomen. Er wordt een extra bedrag uit de reserve ingezet om
op het vastgestelde bedrag van 145 euro te blijven. De reserve loopt daardoor dus
wat verder terug.

Defect raken van chromebooks; kosten voor ouders is niet wenselijk. Amstelwijs
staat garant voor gebruikersschade. Een verzekering door de school is dan niet meer
nodig. Mocht er moedwillig iets aan de apparaten kapot gaan dan zijn deze kosten
voor thuis.

De vertaler die gebruikt is bij afname van de tevredenheidsenquête is eigenlijk een
'voorlezer'. Iemand die de tekst voorleest en opneemt. Een erg mooi systeem met de
naam 'readspeaker'. Omdat het wordt opgenomen kan het dus op alle website
documenten worden toegepast. Er is een voorstel voor het op grotere schaal kunnen
gebruiken van dit systeem bij het bestuur van Amstelwijs neergelegd. Een 'in bulk
afname' is goedkoper.

Vergadering wordt om 21.05 uur afgesloten

Data MR -vergaderingen
29 september, 10 november (jaarverg.), 19 januari 2023, 30 maart, 25 mei, 6 juli

Data GMR-vergaderingen
5 september (jaarplanning), 3 oktober (met DB RvT), 12 december (begroting), 30 januari
2023, 13 maart (met RvT), 22 mei (bestuursformatieplan 2023-2024), 26 juni
(bestuursjaarverslag 2022)


