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Vergadering intern in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 20.50 uur.
- eettijd leerlingen; Het onderwerp is in de leerlingenraad besproken en in TSO

overleg. Voor de groepen 3 & 4 kan het 15 minuten eten soms te kort zijn. Deze
leerlingen mogen de lunchtrommel dan mee naar buiten nemen en daar verder
eten zittend bij de boom.
De groepen 5 en hoger lukt het opeten binnen een kwartier. De leerlingenraad
geeft aan dat als dit niet lukt het vaak ligt aan kletsen of te veel mee hebben.
Lukt het opeten niet binnen de tijd en is het wel (medisch) belangrijk voor het
kind dan worden hier speciale afspraken voor gemaakt. Werkwijze zal via de
nieuwsbrief met ouders gecommuniceerd worden.

- Maatregelen COVID
Aan de bestuurder van Amstelwijs is gevraagd om een protocol op te stellen en te
delen met de scholen. Er is een stuk verschenen van erg algemene zin. Hierin
wordt onder meer vermeld dat toegang van ouders tot school door de scholen kan
worden bepaald. Voor nu wordt geen nader beleid voor KCK vastgesteld, de
eerdere werkwijze rond COVID volstaat en wordt voortgezet. De MR kan zich hier
in vinden.
Binnen de KCK is de afspraak om niet voor en na school zomaar binnen te komen,
maar dat gerelateerd aan het onderwijs te laten zijn, bijvoorbeeld de afsluiting
van een thema. Het is fijn om de geldende afspraken nogmaals te herhalen in de
nieuwsbrief. Daarnaast wordt de behoefte van de ouders van het kunnen inkijken
van lesmateriaal gemaakt door het kind uitgesproken. Gekeken wordt of hier
momenten voor gepland kunnen worden.

- KIK de naschoolse activiteiten; de start van vorig schooljaar ging niet lekker.
Sommige lessen waren erg onrustig. Dit kostte de medewerkers van KCK onnodig
veel extra tijd. Het gaat dit schooljaar al beter. Niet elke activiteit gaat door
vanwege te weinig aanmeldingen, er is wel gekeken hoe het aantal aanmeldingen
te vergroten.

2. Problematiek rondom duurdere samenleving
- gesprek met de gemeente

Er is in het nieuws veel aandacht voor lunch op school. Op de KCK komen alle
kinderen op school met een gevulde trommel is de waarneming van de
leerkrachten. Wanneer er vanuit de gemeente/politiek geregeld gaat worden dat
scholen lunches gaan verspreiden dan is er het voornemen om met bonnen te
gaan werken. De bonnen kunnen dan lokaal ingeleverd worden. Voorkeur heeft
dan dat de wijkcoach hier het voortouw in neemt en de bonnen verspreid, niet de



schoolmedewerkers zelf. Door het gebruik van bonnen krijgt men wat hij of zij
nodig heeft. Er wordt geen eten verspild in tegenstelling tot het klaarzetten van
lunch in bijvoorbeeld een aula.

- Energierekening school; de bekostiging wordt vanuit het rijk opgelost. Scholen
hoeven hun onderwijsgeld niet hieraan te besteden. Ondertussen zijn we als KCK
extra alert om de rekening te verlagen. Zo zetten wij onder andere de
oplaadkasten voor chromebooks met regelmaat uit.

- Fietsrekken; het is ‘s ochtends erg donker bij de fietsenrekken. Kan hier iets aan
gedaan worden? Deze gesprekken zijn gevoerd bij de gemeente. Heeft nog niets
opgeleverd. Zal weer worden opgepakt. Ook voor de veiligheid op het schoolplein
is de school afhankelijk van de gemeente. Dit is ook een onderwerp dat de school
bij de gemeente blijft aankaarten. Handhavers die regelmatig een rondje over het
schoolplein maken is als mogelijke maatregel benoemd.

3. Beleid bij ongewenst gedrag
Vanuit de OMR is informatie gevraagd naar ons beleid rondom belonen en corrigeren
van gedrag. Het beleid van de school wordt kort toegelicht. Francesca deelt met de
vergadering (een deel van) onze documenten, mede opgesteld met
gedragsspecialisten van de Bloeiwijzer. De MR wil graag de documenten ontvangen.
Deze zullen worden doorgestuurd.

4. Terugkoppeling; besteding NPO-gelden
Op de vraag wat er Amstelwijs breed besteed is komt nog steeds geen verhelderend
antwoord. Francesca blijft ernaar vragen. Tevens zal de MR de directeur-bestuurder
uitnodigen voor een bezoek aan onze MR waardoor ook wijzelf hier gerichter naar
kunnen vragen.

5. Schooljaarplan; mediawijsheid en ICT vaardigheden
Wordt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

6. Aantal leerlingen op peildatum 01-10-2022
Francesca mailt door wat de leerlingen stand is. red: 294

7. GMR
Er is gesproken over het nieuwe aanmeldsysteem mbt het plaatsingsbeleid. Ouders
mogen komen kijken op verschillende scholen. Zij kunnen hun voorkeurslijstje
doorsturen naar een algemeen digitaal systeem. Op deze manier blijft er beter zicht
op de verdeling en beste plekken voor nieuwkomers. De GMR is niet tevreden hoe de
plannen tot stand zijn gekomen. Zij hebben zich afgevraagd of alle input vanuit de
werkgroep wel meegenomen is. Het beoogde systeem lijkt op voorhand ook niet
waterdicht voor dubbele aanmeldingen.

8. Actielijst

Vergadering wordt om 21.45 uur afgesloten

Actielijst van de MR Wie Wanneer



1. Verslag in nieuwsbrief van voorzitter MR Jeroen t.z.t.

2. Petitie 'verkeersveiligheid om de school' uitvoeren Jeroen nov/dec

3. Onderzoek naar toetsenbord in Snappet i.c.m. het
maken van opdrachten op tempo (automatiseren)

Thamar

4 Mediawijsheid en ICT-vaardigheden op agenda
komende vergadering

Thamar 19 januari

5. Agendapunt; problematiek rondom duurdere
samenleving

Thamar

6.
Onderzoeken of er een functionaliteit is die we in
kunnen zetten om de schoolgids op de website
eenvoudig naar behoefte te vertalen

Francesca
in afwachting
van
bestuursbesluit

7 Op agenda; mogelijkheden helpen bij de financiële
moeilijkheden door inflatie

8 We stellen een lijstje met vragen op voor de
bijeenkomst met de bestuurder.

Nora

9 Directeur bestuurder uitnodigen voor januari Jeroen

10 Delen van beleid ongewenst gedrag Francesca

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)


