
 
Notulen MR, vergadering 198, 15 januari 2019. 

 

Aanwezig: Marjolein, Anneke, Peter, Odiel, Femke, Mariëtte, Lia, Koen, namens de directie Guus 

Afwezig: Theo 

 

1. Opening + vaststellen vorige notulen 
Femke is niet als aanwezig genoteerd, maar ze was er wel. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen inhoudelijke stukken, slechts cursussen en informatie en van AOB. 
 

3. Zaken vanuit directie 
- Schoolplan/ placemat 

o Dit is de laatste placemat van de cyclus van 4 jaar. 
o De MR krijgt de managementrapportage over schooljaar 17-18 om inzicht te 

verschaffen in hoe de huidige placemat tot stand kwam. 
o Over planning komende twee jaar: We gaan het rustiger aan doen inhoudelijk 

gezien. Er zijn nu geluiden dat er teveel tegelijk verandert. De leraar-specialisten 
gaan in overleg hun veranderingen afstemmen. Het doel is om vier of hooguit vijf 
punten op de nieuwe placemat te zetten. Guus stuurt de delen die af zijn naar de 
MR. 
 

- Begroting 
o Prestatiebox is eigenlijk een verzameling van verschillende subsidies. Het geld 

wat erin zit is niet geoormerkt. Het bedrag dat nu in de prestatiebox zit is wat 
over is van die subsidies. 

o Met de standaard afdracht aan de AmstelAcademie koopt onze school scholing in 
voor het personeel. Momenteel houdt de Academie geld over. 

o De reservepot. Er is een behoorlijke reservepot. Deze moet niet verder groeien, 
we kunnen er beter wat mee doen. Het plan is om dit geld de komende jaren te 
gebruiken om boven de minimale formatie te gaan zitten. Op deze manier kun je 
een goede leerkracht, die wellicht pas een jaar later in de formatie past, toch al 
aan de school binden. 
 

- Huisvesting 
o Er is een nieuwe wethouder van onderwijs. Hiermee zijn de plannen niet meer 

duidelijk. Meer informatie volgt als die informatie er is. 
 



 
- Schoolgids/ kleutergids 

o De revisie van de schoolgids is voor 80% klaar. Theo is hiermee bezig. Er wordt 
gewerkt aan een brochure voor (onder andere) expatouders met praktische 
informatie over het hoe en wat op school 

- TSO 
o Boon rekent per TSO-medewerker 45,- ex btw per uur. Dit is dus financieel niet 

wenselijk. Een idee is om de ouders hun mening te vragen over een verhoging 
van de overblijfbijdrage. 
Binnen de bestaande financiële huishouding is alles onderzocht en is er eigenlijk 
geen verbetering van kwaliteit mogelijk. 
Als het overblijfgeld wel omhoog zou kunnen gaan, wat zouden dan de 
mogelijkheden zijn? Nancy en Gea weten hier het meest van. Femke en Mariëtte 
nemen contact op om het onderzoek vorm te geven. 

 
4. Staking 

- Niet alle bonden doen mee, CNV wil namelijk niet staken. 
- Wij als PMR gaan onderzoeken wat de stakingsbereidheid is onder het personeel en hoe 

het bestuur erin staat. 
 

5. GMR 
- Protocollen 

o Theo is zo goed als klaar met het nalopen van de protocollen. Als hij klaar is met 
het updaten ervan krijgt de MR ze ter advisering. De MR benadrukt dat de 
protocollen ook per stuk mogen worden aangeleverd. 

 
5.5. Plannen volgende vergaderingen 

- 19 maart vieren we een nieuwe vergadering (Gea schuift dan aan i.v.m. TSO-plannen en 
financieel verslag). 

- 7 mei is de daaropvolgende bijeenkomst 
- 11 juni is daarna weer MR 

 
6. Rondvraag met directie 

- De groepen 7 hebben twee jaar achtereen gezeild. Wat zou het leuk zijn om de kinderen 
een zeildiploma te laten halen! De zeilschool heeft een offerte gestuurd, dat kost 
ongeveer 96,- per kind (zes keer een middag). Als je zoiets zou willen zal er een 
ouderbijdrage gevraagd moeten worden (de helft bijvoorbeeld). 

- Het lesprogramma van groep 7 is vol, is er dus wel ruimte voor? Zit elk kind erop te 
wachten? Aan de andere kant leren de kinderen er wel veel van. 

- Als groep 7 gaat zeilen is er meer ruimte voor de andere groepen om te gymmen. 

Er is besloten de zeillessen niet aan het curriculum toe te voegen. 



 
7. MR 

- Update actiepunten n.a.v. vorige vergadering 
- Update MR-reglement 
- Update Statuten (Marjolein) 

 
8. Rondvraag zonder directie 

- De laatste opmerkingen over het jaarverslag van de MR worden komende week 
verzonden. Daarna kan Els Witte het verslag afronden. 

ACTIEPUNTEN 

- Koen deelt managementrapportage 17-18 met MR 
- Femke deelt nogmaals het jaarverslag 17-18 met de MR 
- Femke en Mariëtte gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft TSO. 
- Marjolein mailt Mark en Olan aangaande de statuten 
- Anneke en Mariëtte gaan onderzoek doen naar de reglementen. 

 

 

 


