
Notulen Medezeggenschapsraad

Datum: 19 januari 2023, via MEET

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

Afwezig: -

Volgende: do. 6 april 2023 via Meet (let op is gewijzigd)
_______________________________________________________________

Vergadering in aanwezigheid van directeur
1. Opening en mededelingen

Vergadering opent om 19.34 uur.
- ouder-directie bijeenkomst dinsdag 24 januari: Blits

Aanstaande dinsdag wordt een les Blits aan ouders gegeven. De wijkcoach en jhv
zijn er om zich voor te stellen. Ook worden de digitale routes besproken ‘waar
kun je wat vinden’.

- gezocht: Bieb-ouders
Er hebben zich 3 nieuwe bieb-ouders aangemeld. Heel fijn!

- vertaling van schoolgids op de website (update)
Vertaalmachine op de website. Er is nog geen terugkoppeling vanuit bestuur. Er
wordt op dit moment naar verschillende varianten gekeken.

2. Komende ontwikkelingen en onderzoek
Taal -en spellingmethode
Binnen de school werken we alweer geruime tijd met de taal -en spellingmethode
Taal Actief. De taalcoördinator is samen met een groep collega’s aan het onderzoeken
of we bij deze methode (vernieuwde versie) blijven of dat een andere methode beter
bij de wensen van de school aansluit.
LOVS (leerlingvolgssysteem)
Aan het einde van het schooljaar zal CITO LOVS stoppen met de huidige versie. Zij
gaan over op CITO leerling in beeld. Scholen, en wij dus ook die op het moment Cito
3.0 gebruiken zullen dus moeten overstappen op een ander LOVS.
We zijn onder andere de IEP, DIA & CITO volgsystemen aan het bekijken .
Ons ideaal is een systeem waarbij het adaptief volgen van leerlingen gedegen
gebeurt. Bij doorvragen lijken de systemen dan toch niet echt adaptief te zijn.
Wanneer de keus is gevallen voor een LOVS zullen de leerlingen tussen zomer en
januari worden meegenomen bij deze verandering, zij zullen dus op de verandering
worden voorbereid. Met name voor de leerlingen uit groep 8 is dit belangrijk.

3. Plaatsingsbeleid
Het nieuwe beleid gaat om scholen binnen Amstelveen/Ouderkerk & Nes aan de Amstel.
Het voorgestelde beleid is globaal als volgt. Er volgt een bericht aan de
ouders/verzorgers vanuit de gemeente dat zij hun kind moeten gaan aanmelden. Dit
bericht ontvangen ze wanneer het kind 3 jaar geworden is. Eerder kan een kind niet op
een school aangemeld gaan worden. De gemeente benadert ouders actief om aan te
geven in welke periode (3 maanden) aangemeld mag worden. Ouders krijgen 4
voorkeurscholen toegewezen op basis van nabijheid vanuit het woonadres. Het gaat niet
meer om de postcode. Je mag buiten de voorkeurscholen aanmelden maar komt dan
wel onderaan de lijst van deze scholen te staan. Achterliggende idee is dat er beter en



gelijker verdeeld gaat worden. Men woont in de nabijheid van de school. Aanmelden
gaat via een digitaal systeem. Hetty Lieftink heeft hier een rol in. Het systeem is ook in
Haarlem en Arnhem opgezet. Planning is dat het systeem in 2023 in werking gaat.

Kinderen die na mei 2020 geboren zijn melden zich volgens de nieuwe procedure aan op
school. Ze mogen op school kennis komen maken en zij krijgen uitleg over de school en
de aanmeldprocedure. Onder voorrang wordt verstaan; je hebt al een broer/zus op de
school of hebt bij de opvang gezeten of de school is de eerste keus. Wanneer er sprake
is van overaanmelding zal er overgegaan worden op loting.
Om voorrang te krijgen door gebruik te hebben gemaakt van de VOO moet je meer dan
een jaar minstens 2 dagdelen op de ikc gezeten hebben.
Binnen de GMR van Amstelwijs is het plaatsingsbeleid ook besproken. Zij hebben hier
kritische opmerkingen bij gegeven. Helaas merkt de GMR op dat er na hun gesprek
geen aanpassingen in het stuk zijn gedaan en is nogmaals gevraagd naar een
aanpassing met de meegegeven suggesties. Hierdoor is er nog geen goedkeuring
verleend door de GMR. Vanuit de MR wordt de aandacht gevraagd voor de menselijke
maat, niet iedere ouder zal in ‘het systeem’ passen.

4. Voorbereiding bezoek directeur-bestuurder
Voor de eerstvolgende vergadering in maart wordt de directeur-bestuurder uitgenodigd
Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur bezoek van de bestuurder Haico. Onderwerpen om ter
tafel te brengen:
- Vertaling voor websites
- Plaatsingsbeleid; wat betekent het voor school en het aanbod. Wordt er ook gekeken

naar wat kan deze school per leeftijdsklasse aan? Nu staat er in het stuk; hoeveel
lokalen heb je, hoeveel kinderen passen er in.

- NPO-gelden
- jaarrekening; financiën en reserves
- wat voor tips heb je voor de KCK
- ICT budget; bundelen of iedere school eigen
- hoe zijn de plannen m.b.t. personeelsbeleid.
De bestuurder sluit aan in de vergadering van de MR in mei 2023.

5. Formatie
Goed om dit agendapunt herhaaldelijk op de agenda te hebben om de stand van zaken
door te geven. Op dit moment hebben we nog steeds een vacature voor een leerkracht
bij de kleuters. Het gat is opgevangen door op 15 vrijdagen de leerlingen van groep 1 vrij
te geven. Aan ouders is een mogelijkheid tot opvang geboden, daar hebben ouders
geen gebruik van gemaakt. Als groep 1 vrij is krijgt groep 2 les. De eerder aangenomen
onderwijsassistent ondersteunt door de week bij de kleuters en geeft op vrijdag les.
Ria is vanuit pensioen een dag teruggekomen.
De instroomgroep zal gedraaid worden door een leerkracht in opleiding en 1 dag een
afgestudeerde leerkracht
Na de zomervakantie zullen er weer 3 kleutergroepen zijn en dat kunnen we naar
verwachting met onze formatie bemannen.

6. Leerlingaantal - groepsverdeling
Op het moment telt de school 301 leerlingen. We hebben nu één groep 7/8. Omdat de
groep 8 hiervan aan het einde van het schooljaar afscheid zal nemen zullen we de



overgebleven groep 7 leerlingen voor schooljaar 2023-2024 samenvoegen. Verwachting
is dat deze groep 8 dan 31 leerlingen zal tellen. Kinderen en ouders zijn van deze
samenvoeging op de hoogte. De andere groepen in de school zijn met minder leerlingen.
Er zullen naar verwachting twee kleine groepen 3 zijn.

7. Update plan ‘verkeerssituatie rondom school’
De petitie is nog niet gedeeld. Hij is gemaakt en wordt naar Nora verstuurd. Er worden
fysieke exemplaren aan ouders voorgelegd. Voorstel: Bij rapportgesprekken in maart en
aanstaande dinsdag bij de directie-koffieochtend er aandacht voor vragen. Daarnaast
wordt de tekst van de petitie meegestuurd met de nieuwsbrief.
Schoolplein: er zijn hangjongeren in de portiek van school. Met regelmaat wordt hier met
de gemeente over gesproken. Er komt iemand van gemeente om ook op locatie te
kijken. We doen meldingen o.a. van zand die in de putten komt, spreken over meer
speelapparaten en over de verlichting,
Later bericht vanuit de directie ook voor deze notulen: gemeente geeft aan de
verkeerssituatie ook via https://www.fixi.nl/#/amstelveen-aalsmeer/issue/new+map aan te
kaarten. Oproep aan een ieder van deze mogelijkheid gebruik te maken!

8. Schooljaarplan: mediawijsheid en ICT-vaardigheden
Glasvezel; dag voor de voorjaarsvakantie wordt hiermee verder gegaan. Het deel van de
aanleg in de school wordt in de vakantie gepland.
Digitale geletterdheid wordt besproken. Op dit moment wordt er bekeken wat de
verwachtingen, vanuit de nog op te stellen doelen, zijn voor scholen. Daarnaast wordt,
binnen de ICT-coördinatoren groep van KCK een samenwerking gezocht om te kijken
hoe we elkaar hierbij kunnen ondersteunen.
De ICT-vaardigheden binnen de school zijn goed. We werken nog steeds met het
tutorsysteem waarbij groep 8 de leerlingen van groep 4 de basisprincipes aanleert door
middel van leskaarten. De gesprekken in de school m.b.t mediawijsheid vinden in de klas
plaats. We gebruiken het Nationale mediawijsheid Paspoort. Ontwikkelingen worden in
de gaten gehouden om meer aan te sluiten bij behoeften van leerlingen en leerkrachten,
met name in de bovenbouw.

9. Problematiek rondom duurdere samenleving
In een eerdere vergadering hebben we verteld over onze ideeën met betrekking tot het
uitgeven van bonnen welke te besteden zijn bij de lokale winkels. We hebben vanuit de
gemeente hier weinig meer van vernomen. We houden het in de gaten. Wordt vervolgd.
De kosten voor een kamp zijn hoog. Om te besparen zijn we gaan vragen of ouders de
leerlingen kunnen wegbrengen en ophalen ipv het huren van busjes. Dit gaat dit
schooljaar lukken en zorgt hierdoor direct voor minder kosten voor ouders.

Interne vergadering

10. GMR
December; ontwerpbegroting van 2024. In grote lijnen is er een positieve begroting
opgesteld. Meerjarig ziet het er gezond uit. Aanbevelingen zijn gedaan. De toezegging is
gedaan dat dit zal worden aangepast in de definitieve versie. Groot aantal kosten zijn
niet toegelicht. Er zijn posten waarbij de kosten zeer fors zijn gestegen. In de begroting is
er weinig extra geld gereserveerd voor personele kosten. Een vlakke 1% stijging te zien.

https://www.fixi.nl/#/amstelveen-aalsmeer/issue/new+map


Dat heeft vragen opgeroepen. De buffers lijken relatief hoog.
De procedure en het tijdpad van aanleveren en bespreken van de financiële stukken zal
worden aangepast.

Tevredenheidsenquête; de ouders met kinderen op scholen van Amstelwijs geven aan
dat ze tevreden zijn. Wel viel op dat bij de meeste scholen ouders zich zorgen maken
over het lerarentekort en dat dit zwaar kan gaan wegen op de kwaliteit die scholen
leveren.
HR is bezig met opstellen van een strategisch personeelsbeleid. In komende
vergadering van januari moet deze aan de GMR worden voorgelegd.
Er is een Interim controller aangenomen. Deze is aangesteld tot einde schooljaar. Een
vacature is uitgezet.
Klachten over schoonmaak; vanuit Amstelwijs is gezegd dat mochten er klachten zijn dat
dit gemeld kan worden bij de medewerker van facilitaire zaken.

11.Actielijst
Vergadering wordt 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)


