Notulen 200ste vergadering, 7 mei 2019

Aanwezig: Anneke, Peter, Guus, Femke (notulen), Lia, Marieke (start), Mariette, Odiel, Marjolein,
Koen

1. Toevoegen aan de agenda: avontuurlijke speeltuin. Punt 5d komt aan de orde na punt 7.
2. BHV/RI: Marieke
Over 3 weken komt iemand van de Stichting om de Risico Inventarisatie door te nemen (Jan Bos).
N.a.v. vorig jaar waren er geen aanvullingen wat ons betreft (Wel KES, die moesten vorig jaar iets
oplossen, Marieke vraagt het na).
Dit jaar heeft 2 keer een kind met een arm in de verwarming gezeten, dit heeft door handelen van
school geen gevolgen gehad. Er wordt gekeken of er roosters op de radiatoren in de kleuterklassen
en de gymzalen kunnen komen.
Andere ongelukjes waren goed op te lossen op school.
Marieke kijkt met iemand van de Arbodienst of er een soort calamiteitenplan kan komen voor collega’s
i.v.m. agressie e.d. (ouders), over hoe leerkrachten ermee om kunnen gaan.
Anneke oppert het idee om voor bepaalde calamiteiten een plan te hebben zodat iedereen weet wat
er moet gebeuren. Hier hebben wij al een map van en ook op het bestuurskantoor. Belangrijk dat het
er ook is voor collega’s.
Nieuwe kleuters krijgen voor het buitenspelen een speciaal hesje aan zodat ze opvallen op het plein.
Meestal de eerste twee weken.
Werkdruk is vorig jaar besproken, daar is een grote verbetering in gekomen (zie notulen 199 ste).
Als het calamiteitenplan klaar is, komt het richting MR.

3. Notulen 199ste. Goedgekeurd.
Protocollen:
Hoofdluisprotocol: Peter heeft commentaar gegeven. Dit is doorgegeven aan hoofd-hoofdluis. Het is
praktisch niet haalbaar om na een vakantie alle kinderen tegelijk te controleren. Er moet goed op gelet
worden dat er aandacht is voor broertjes en zusjes in andere klassen als er ergens hoofdluis is. Ook
de landelijke richtlijn over naar huis sturen kan aangepast worden.
Theo past het plan aan.
Mailadressen: Koen heeft het besproken. E-mail-adressen delen met ouders: veel collega’s willen dit
niet. Ouders kunnen even de school in lopen om iets aan de leerkracht door te geven. Dus men staat
niet open om dit uit te proberen. Theo vindt ook dat we er voorzichtig mee moeten zijn.

We vragen Theo om ons een terugkoppeling te geven van de ouder-klankbordgroep. Koen vraagt dit
na. Punt voor volgende vergadering.
MR: Stukje voor de nieuwsbrief. Wordt besproken bij punt 8

4. Ingekomen stukken:
- er is aanbod voor een cursus MR Start
- enquête verkeersveiligheid gemeente Lelystad als voorbeeld voor Gem. A’veen. Laatst is een jongen
uit groep 8 aangereden. Guus krijgt bij de afdeling verkeer geen poot aan de grond, is al geprobeerd.
Hij probeert wel het bij de wethouder van Onderwijs aan te kaarten.

5. Van de directie:
* Avontuurlijke speeltuin, n.a.v. stukje in Amstelveenz. Wethouder Berkhout (D66) heeft klachten
vanuit bewoners van De Grote Wielen over de speeltuin. Hangjeugd e.d. Werd gedreigd met juridische
stappen en scholen zouden daar dan niet meer gaan spelen en op de plaats van de Overloop zou dan
een nieuwe speeltuin komen.
Wij spelen juist daar om aan het aantal vierkante meters speelplein te voldoen, want het schoolplein is
anders te klein.
Nieuwe wethouder geeft nieuwe richting aan. Deze VVD’er vindt het dé plek om te spelen, wil het daar
laten en er moet onderhoud komen. Vanavond in de gemeenteraad!
Guus heeft vandaag Marlies gevraagd over de afspraken die er zijn (genoemd in artikel Amstelveenz).
Gaat over bijv. zachte bal enz. Guus heeft bovenbouw gemaild dat we het gewoon kunnen gebruiken.
We wachten af.
* TSO: binnenkort weer verschillende overleg-momenten. In de volgende vergadering vervolg.
* Werkverdelingsplan: met 21 stemmen unaniem aangenomen.
* Werkdrukverlaging: er komt een kleine 50.000 bij. Binnenkort bijeenkomst met PMR.
* Protocollen: feedback gaat naar Theo.
* Formatie: wordt aan gewerkt. Vooralsnog geen vacatures. Een paar LIO-ers worden aangesteld.
Ook weer wat boven de formatie. Marchel gaat helemaal bovenschools. Evt. iemand extra aannemen.
* Huisvesting volgend jaar: groep 8 naar HG. In Karelrijk groep 6 en 7.
In het HG wordt dan geschoven. Kleuters in de hallen en de groepen 3 naar beneden in de gangen.

6. GMR
* IGBO: heeft gevolgen voor de liquiditeitspositie. Er moeten minimaal bijv. 5 klassen zijn om het
rendabel te maken.
Er moet ook middelbaar onderwijs bij komen binnen enkele jaren.
Het is maar de vraag in hoeverre het de basisscholen ontlast! Omdat dit onderwijs 4000 per kind per
jaar kost, zullen veel mensen nog steeds kiezen voor regulier onderwijs. Zij kunnen het ook niet
allemaal niet betalen.
Komt in Overloop, dit heeft gevolgen voor verkeerssituatie.
Heeft ook gevolgen voor gymzalen. ROC zou dan uit Karelrijk gymzaal moeten.
Er zijn al IGBO’s in Hoofddorp en Amsterdam, waardoor sommige subsidies al op zijn.
In de GMR is de opmerking gemaakt of OA dit niet met Amstelwijs samen kan doen.
Het is niet de bedoeling dat de reguliere scholen benadeeld worden door de komst van deze IGBO.

Vanuit Leerteam overleg: LVS- en eindtoets. Vanuit het bestuur is daarover een vraag gesteld. Voor
22 mei moeten daar keuzes over gemaakt worden bij ons en de bedoeling is dat alle scholen binnen
OA dan dezelfde toetsen gaan doen. Directeuren willen er wel best over nadenken, maar de
beslissing moet op schoolniveau genomen worden.
Tip: Marieken vd Avoird (Cirkel) navragen. Guus vraagt ook na.
Dit moet ook op de agenda van de GMR en MR komen.
Je moet in ieder geval de keus maken op de inhoud.
Punt van Guus: Hoe meet je nou de toetsgegevens van expats die slecht Nederlands beheersen.

7. Rondvraag:
Odiel: i.v.m. midden in het jaar vertrekken van juf uit de klas. In de CAO staat 2 maanden
opzegtermijn. Dit is erg kort, zeker als er nog een vakantie tussen zit. Het ligt wettelijk vast. Guus geeft
wel aan: je kan pas gaan als er al vervanging geregeld is (andere school binnen bestuur niet ermee
belasten). Daarom ook dat we wat mensen boven de formatie proberen te hebben.

Slot etentje van de MR: maandag 17 juni vanaf 17.30 uur bij Wine Kitchen at Sea. Odiel reserveert.
++++++++===========+++++++++++==========+++++++++========++++++++========++++
5d. Protocollen

•

•

•

Voedingsbeleid: dit is niet echt een protocol. Het komt paternalistisch over. Als iedereen eigen
commentaar aan het lijstje van Odiel toevoegt, hebben we alles bij elkaar, reply all. Tip:
gewoon heel simpel houden, niet te uitgebreid. Volgende vergadering met Theo bespreken.
Echtscheiding: waar zijn de situaties met vaders, i.p.v. alleen met moeders. Het plan is heel
gedetailleerd en verwarrend. Ook hier: proberen te beperken tot de wettelijke norm. Er moet
wel een protocol zijn! Marjolein stuurt het protocol van haar school door als voorbeeld.
Meldcode huiselijk geweld: Dit is geen protocol. Je moet als lk weten wat je moet doen. Hier
moet een stappenplan voor komen. Het is ingewikkeld. Heeft de stichting hiervoor iets liggen?
Navragen bij Femke P. (doet Femke K.).

In de toekomst kunnen we evt. alles op SharePoint zetten. Wel op AVG regelingen letten, i.v.m.
mensen buiten school.
Kan Els Witte een lijn brengen in de protocollen, qua schrijfstijl?

8. Bezetting GMR/MR
PMR: blijft gelijk
Peter: gaat na dit jaar stoppen. We moeten beginnen met mensen werven en dan een stemprocedure
op poten zetten. We kunnen nu aan Belinda vragen om een briefje rond te sturen met een oproep.
Anneke zoekt het oproepje van de vorige keer en mailt door. (actie Lia/Femke)
Mochten zich twee ouders aanmelden, dan wil Anneke ook stoppen (i.v.m. haar werk).
Marjolein gaat het jaar daarna eruit.
Als we de zittingsduur willen veranderen, moeten we dat op tijd doen.
Er moet ook een ouder voor de GMR komen, wellicht te vinden tussen de kandidaten die zich
aanmelden.
We zullen tijdig een nieuwe voorzitter moeten benoemen (Odiel).
Einde vergadering.
_________________________________________________________________________________
Actiepunten:
-

Terugkoppeling ouder-klankbordgroep: Koen via Theo
Oproep voor MR leden opzoeken en naar MR mailen: Anneke
Contact met Belinda over oproep MR leden naar ouders: Lia/Femke
Navragen over plan LVS/eindtoets: Femke/Guus
Doormailen protocol echtscheiding: Marjolein
Navragen stappenplan huiselijk geweld: Femke
Etentje reserveren: Odiel

Op de agenda van 11 juni:

* Bespreken MR reglement, (is al voorbereid door Mariet). Het statuut wordt aangepast komt t.z.t. op
de site van OA te staan en die kunnen we dan overnemen.
* Verslag over oudercontact.
* TSO voortgang
* Werkdrukverlaging: PMR/Guus/Theo
* LVS/eindtoets op bestuursniveau
* Protocollen

