
 Vergadering  3    do 08 december 2022 – 19.30 uur 
(Dick aanwezig vanaf 20.00u) 

 

 
 

1. Vooroverleg MR-leden (19.30-20.00u) 
o Akkoord notulen  

 
2. Vooroverleg: 

o Bijeenkomst in januari definitief plannen en hoe invullen. 
 
Afgestemd dat we een vervolg gaan geven aan bijeenkomst van afgelopen jaar. Er zal een 
datum voor eind jan/begin februari gepland worden. 
Vanuit Directie en MR zal er via social schools een uitnodiging gestuurd gaan worden. 
Onderwerpen die aanbod kunnen komen die avond zijn onder andere: 
Ontwikkelingen rondom het perspectief van Het Podium, vacature directeur, uitkomsten 
onderzoek Cedin (pedagogisch klimaat). Tevens zal ouders gevraagd worden naar 
onderwerpen die zij graag zouden willen bespreken. Poll hoeft dan niet meer te worden 
uitgezet door Sanne/Monique. 
 

o Update handboek/ poster (reeds gedaan) 
o Datum lente-ontbijt is gepland wanneer de ramadan (22 mrt – 20 apr) ook zal 

plaatsvinden. Om niet in dezelfde discussie te belanden is het overwegen waard om al 
vroegtijdig de datum aan te passen naar bv 21 maart of na 20 april. De nieuwe datum 
moet worden afgestemd met de andere geplande activiteiten in die weken. Dick 
samen met MT kijken naar alternatieve datum en hierover communiceren. 

o Tav begroting: wordt besproken in de GMR. In de MR willen we graag 
onderwerpen/plannen zien, en ook getallen: belangrijk voor timing van dit agenda 
punt -> besloten wordt dat we het onderwerp in december op agenda laten staan, 
zoals nu het geval is (zie verderop onder kopje definitieve begroting). 
 

3. Goedkeuring Notulen & acties notulen 
 

Datum  Onderwerp Actiehouder  Opmerkingen  Status  

1/11 TSO Dick/Esra 
Verantwoording TSO, betaling 
coördinator 

Regelement TSO: financiën/rol 
directie. 

Coördinator in 2023 begroot 
vanuit school 

1/11 OV-vergadering Alain 

Gaat komend jaar door op huidige 
manier en volgend jaar beslissing over 
het al of niet doorgaan van huidig 
format. 

 V  

1/11 Nieuwe Entree Esther Navraag bij commissie entree 
Project on hold tot komst 
nieuwe directeur 

1/11 
Uitkomst vragenlijst 
sociale veiligheid 

Dick Aan schoolteam en MR 

Maaike (Cedin) bespreekt 
CANVAS uitkomsten met 
leerkrachten; algemene 
uitkomst met conclusies voor 
vergadering nog niet 
beschikbaar. 



 
 
 

4. Schoolplan 2021-2025 (instemmen O-MR) (zie bijlage) 
Schoolplan wordt goedgekeurd door de MR. 
 

5. Definitieve begroting (adviesrecht (G)MR hoofdlijnen meerjarig financieel beleid) 
Toelichting door Dick. De begroting is definitief en zal in januari besproken worden in de GMR. 
Dick heeft nagevraagd hoe andere directeuren de begroting delen met de MR. Een aantal 
bespreekt met de MR de voornemens voor de begrotingsbespreking met bestuur. Dat zou dan 
in oktober moeten gebeuren. Het lastige is dat je dan nog geen cijfers kunt laten zien, maar 
wel de voornemens/ideeën kan bespreken. Dan kun je in de vastgestelde begroting zien of dat 
ook waargemaakt is. Dan is december het juiste moment om de begroting op de agenda te 
zetten. 
 
Voor begroting podium gekeken naar hoe ziet het er volgend jaar uit en hoe zit het met de 
formatie en komen we eruit? Zoals het er nu uitziet komen we er ruim uit.  
Overheid heeft de financiering nu ook vereenvoudigd waardoor het ook inzichtelijker is. 
Uitgaven van subsidies die Het Podium toegekend krijgt, dienen ook verantwoord te worden. 
Scholen dienen zelf aanvragen in voor extra subsidies. 
Het Podium staat er goed voor wat betreft financiën, maar door de enorme krapte op de 
arbeidsmarkt is opvulling van vacatures een groot probleem. 
 
Verder bespreken we de investeringen. Onder andere post wifirouters, vervanging van huidige 
chromebooks. Er wordt gezorgd voor de juiste en goedwerkende middelen op alle groepen. 
Uitgave post voor kleutermateriaal wordt ook opgenomen. Hebben we alles? Waar werken 
we volgend jaar mee? Er is de ruimte om hier goed naar te kijken. 
Methode wereldoriëntatie wordt mogelijk vervangen. School gaat hiernaar kijken: moet de 
methode echt vervangen worden, en zo ja waardoor. Hier zullen een aantal leerkrachten mee 
bezig gaan. 
 

6. Functioneren communicatie van de school (Social Schools, website, nieuwsbrief, sociale 
media, PR). 
Geen bijzonderheden voor nu 

 
7. Schoolvakanties bepalen (zie bindend advies overheid + vaststellen) 

Vakantie vanuit de overheid staan vast.  
Planning van de studiedagen zal bij de volgende vergadering worden besproken. 
 

8. Armoede op scholen – rol MR (zie bijlage), signaleren armoede (zie link pag 21-28)  
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/12/handreiking-omgaan-met-
armoede-op-scholen  
 
In hoeverre zijn we ons bewust van armoede op school en signaleren leerkrachten deze 
problemen? Als er armoede bestaat in gezinnen kan dat een directe bedreiging zijn voor de 
(school)ontwikkeling van een kind. Het zou bijvoorbeeld een vraag kunnen zijn bij 
kennismaking met kind en ouder(s) aan het begin van het jaar (bv zijn er factoren die voor jou 
het leren minder goed mogelijk maken). Dit gebeurt nu niet (standaard). Tijdens Corona werd 
dit probleem soms wel duidelijk.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/12/handreiking-omgaan-met-armoede-op-scholen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/12/handreiking-omgaan-met-armoede-op-scholen


Leerkrachten kijken nu bijvoorbeeld wel of kinderen altijd eten en drinken mee naar school 
krijgen. Het belang van signaleren zal besproken worden binnen het team. 
Belangrijk is het verder dat ouders weten waar zij terecht kunnen voor extra 
steun(maatregelen). Hiervoor is onder andere ook de handreiking omgaan met armoede op 
scholen, te vinden op de site van de Rijksoverheid (zie link). 
 
Via socials schools zal de school ook kenbaar maken waar mensen terecht kunnen. 
Verder wordt wel overwogen om toch te kijken naar schoolfruit om dat weer terug te komen. 
Met name het bereiden koste veel tijd en is 1 van de redenen geweest waarom ermee gestopt 
is. 

 
 

9. Overige punten afkomstig van Directie/bestuur 
o Terugkoppeling overleg scholen IJburg/perspectief 

In opdracht zit maak helder wat perspectief is in het Podium naast het herstellen van de rust. 
Bij laatste overleg tussen de verschillende basisscholen op IJburg blijkt dat veel scholen een 
daling in het aantal leerlingen ziet. 
Er zijn gesprekken met bestuur ABSA gaande: wat willen/kunnen we hiermee? Maar belangrijk 
is ook dat de verschillende schoolbesturen de toekomstplannen met elkaar gaan afstemmen. 
Er zijn op dit moment te veel kleuterklassen binnen IJburg voor het aantal leerlingen dat moet 
gaan instromen in groep 1. Dit onderwerp zal ook aan de orde komen bij de komende 
ouderavond. 

 
o Vacature directeur 

In januari gaan we die uitzetten na de teamvergadering van 17 januari. 
 

o Vacature groep 8 
Tot op heden geen invulling mogelijk. Situatie van lerarentekort is zorgelijk. T/m ABSA-bestuur 
wordt meegedacht over mogelijke oplossing, maar is ten tijde van de vergadering nog niet 
gevonden. Ouders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, en ook nu moet er 
voor de kerstvakantie een oplossing gevonden worden en zullen ouders op tijd worden 
ingelicht.   

 
 

10. Rondvraag 

o Hoeveel animo is er bij informatiebijeenkomst. Wisselend? 
o Ziekmelden gebeurt nu op veel verschillende manieren (telefonisch, per mail, per 

bericht in social schools), hierdoor is soms niet goed inzichtelijk voor docenten welke 
leerlingen zijn afgemeld. Plan is om hierin meer overzicht te krijgen: voorstel is om 
voortaan ziekmeldingen via mail of telefonisch door te geven en niet meer via social 
schools. Hierover zal Dick een bericht uitdoen naar ouders. 

o Tevens wordt opgemerkt dat het aantal leerlingen dat te laat komt helaas niet 
afneemt na eerder verzoek om op tijd in de klas te zijn. Ook hierover zal een bericht 
naar ouders uitgaan. 


