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Agendapunt:
Opening en
vaststellen agenda
Welkom nieuwe MR
leden Oudergeleding
Tom Foolen en Aloys
Meinema

Toelichting:

Bespreken en
vaststellen notulen
actielijst
Ingekomen stukken

In de notulen van 12-03-2020 moet een kleine aanpassing gedaan worden bij de
financiële begroting. Het verslag dat Yvonne in april tijdens de coronaperiode heeft
gestuurd is doorgenomen.
Notulen 12/03/2020
Verslag Yvonne van hoogtepunten in april tijdens de coronaperiode
Het overzicht van de studiedagen en vakanties in het schooljaar 20202021.
Er zijn 3 studiedagen gepland. Anja vraagt of dit er niet altijd meer zijn. Er
is nog 1 dag onzeker. Ook wordt er gevraagd of er bewust gekozen is voor
3 dagen vanwege de onderwijstijd. Er zijn wel meer studiemomenten voor
de leerkrachten, maar die zijn ook veel op de woensdagmiddag. De vrijdag
na de avond 4 daagse staat nu niet in het overzicht van de studiedagen.
Deze is er voor komend schooljaar afgevallen. De data van de avond 4
daagse zijn nog niet bekend. Er wordt bekeken wat er nog mogelijk is voor
deze vrijdag.
Esmee vertelt kort hoe de afgelopen dagen in de klas zijn geweest na de
lange thuiswerk periode.
Yvonne vertelt dat de leerkrachten zelf hebben gekozen hoe ze
voorbereidingen hebben genomen om te beginnen. De sfeer was goed.
Gaandeweg de week werd iedereen meer ontspannen.
Petra: thuisonderwijs en lesgeven in de klas leek heftig na 6 weken achter
de computer gewerkt te hebben. Erg fijn en leuk om weer in de klas te zijn.
Voor groep 8 zijn we aan het kijken hoe het vervangende kamp
vormgegeven gaat worden.
Er wordt gevraagd waarom er op woensdag geen lesdag is. MeerPrimair
heeft dit besloten en landelijk wordt het geadviseerd door de PO raad. Er
moet nu een nieuwe manier bedacht worden om in de klas les te geven en
ook thuisonderwijs te bieden. De woensdagen worden hiervoor gebruikt. Er
wordt werk meegeven of van te voren gestuurd aan de ouders.
Er wordt gevraagd of de leerlingen nu op hetzelfde niveau zitten als anders
om door te kunnen gaan naar een volgende groep. Het antwoord is nee. Er
is ook veel verschil in wat de kinderen thuis hebben gedaan. Dit wordt in de
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komende periode en volgend schooljaar ingelopen.
Wordt er nog een terugkoppeling gedaan naar de ouders over het niveau
van de kinderen? Op dit moment wordt er nagedacht over hoe het rapport
vorm gaat krijgen. Hierin kan dan ook de thuiswerk periode meegenomen
worden.
Wanneer wordt het schooladvies gegeven? De Cito toetsen worden voor
groep 3 t/m 6 begin volgend schooljaar afgenomen. Voor groep 7 is dit
anders. Nu worden rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden
afgenomen. Als de resultaten van deze Cito toetsen afwijken van eind
groep 6 en midden groep 7, dan wordt daar geen zwaar oordeel aan
gehangen. De drempeltoets wordt dan later voor deze kinderen
afgenomen. De andere delen van de Cito toetsen worden in begin groep 8
afgenomen.
Het startgesprek wat plaats vindt na de zomervakantie wordt anders vorm
gegeven. Dit worden 10 minuten gesprekken waarin de Cito resultaten
worden besproken die aan het begin van het schooljaar worden
afgenomen.
De studiedag van 2 juni gaat niet door. Als ouders een vakantie geboekt
hebben, kunnen ze een verlofdag aanvragen.
Tijdens de corona periode is er elke week directieberaad geweest over de
huidige situatie en andere zaken.
Het bestuursformatieplan is gemaakt.
Gesprekkencyclus: er wordt een commissie opgesteld die zich hiermee
mee bezig gaat houden samen met de GMR.

Marieke heeft meegekeken naar de begroting van het schooljaar 2020-2021. Haar
advies is dat de MR instemt met deze begroting.
De formatiegesprekken beginnen in januari en eindigen in juni. Er zijn gaandeweg
nog ontwikkelingen. Er hebben 2 oud collega’s aangeven graag terug te komen op
de ONS. Dit hebben zij aangegeven via de mobiliteit. Eén collega gaat 2 dagen NT2
kinderen begeleiden. Hier heeft MeerPrimair budget voor vrij gemaakt. Dit zijn
kinderen met een tweede taal. Ook is er via de mobiliteit een nieuwe Intern
Begeleider aangewezen voor de groepen 3/4.
Yvonne heeft veel werk verricht, zodat de collega’s met een tijdelijk contract op
school kunnen blijven. De puzzel van de formatie is nog in volle gang.
Stefanie van groep 1/2F gaat eerder verhuizen dan verwacht. Ze werkt tot de
kerstvakantie.

6.

Formatie
MeerPrimair heeft budget vrijgemaakt voor LIO stagiaires. Zij kunnen voor de klas
staan, zodat de leerkracht andere werkzaamheden kan doen.
Er is nog een vacature voor een vakleerkracht bewegingsonderwijs voor de groep
en 1-2.
De vacatures voor rekenspecialist en vreemde taalspecialist zijn in volle gang.
Er wordt gevraagd of er ook gekeken kan worden naar meer inzet voor extra
begeleiding van kinderen die dit nodig hebben. Nu we weten dat er genoeg
leerkrachten zijn komend schooljaar, wordt hier zeker naar gekeken.

7

Overblijven/
ouderpeiling

De ouderenquête is afgenomen. Meer dan 200 ouders hebben de enquête ingevuld.
Veel ouders dachten er hetzelfde over.
Aan de resultaten is op te maken: er wordt een goede richting gegeven naar de
partij die de denktank voor ogen had.
Op dit moment is het niet zeker hoe het volgend schooljaar gaat, vanwege het
corona virus. Kan er wel een externe partij in de school komen? We nemen dit de
komende periode mee. We gaan wel door met het selectieproces voor een externe
partij. Er wordt gevraagd of het continu rooster misschien een optie zou zijn. De
school is hier geen voorstander van.
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Status extra ruimte
klassen 2020-2021

Er is akkoord gegeven door de gemeente en de stichting SOPOH dat we gaan
volgend schooljaar met 2 groepen huisvesten in de Burgermeester
Amersfoordtschool. We willen dan gebruik gaan maken van de oude Leonardo
klassen. We hebben dan onze eigen vleugel. We hebben van veel groepen 3 stuks.
We hebben het recht om 2 groepen in de BAS te vestigen. We willen niet 1 groep op
het hoofdgebouw laten, dus zou er nog een lokaal vrijgemaakt moeten worden.
Hiervoor moet bijbetaald worden. We weten nog niet of deze mogelijkheid haalbaar
is. Het hangt hierbij ook vanaf hoeveel lokalen de Rietveldschool nodig heeft. Zij
gaan verbouwen en gaan ook met een aantal groepenhuisvesten in de BAS.

11

Rondvraag

Maureen vraagt hoeveel chromebooks er aanwezig zijn op school. Het precieze
aantal is niet bekend. Er zijn de afgelopen periode veel chromebooks
binnengekomen, zodat kinderen deze konden lenen voor het thuisonderwijs.
Anja: Er moet een nieuwe voorzitter gekozen worden voor de MR. Marieke en Anja
gaan dit samen bespreken. Dan wordt dit in de laatste vergadering besproken.
Marije: De schoolfotograaf zou dinsdag 19 mei op school komen. Er wordt gevraagd
hoe de ouders van de MR erover denken om alleen de pasfoto’s te laten maken. Op
dit moment mogen er geen groepsfoto’s gemaakt worden. De ouders vinden juist de
groepsfoto altijd erg leuk en waardevol. Marije gaat uitzoeken of er toch
mogelijkheden zijn om een groepsfoto te kunnen maken.
Maureen: In het nieuwsblad van regio Schiphol stond dat veel schoolgebouwen zijn
die dateren van voor 1960 waar loden leidingen in zitten. Dit is onderzocht voor
onze school. Wij hebben dit niet.

