
   
 

   
 

Draft Verslag MR-vergadering 2 (2021-2022) 

donderdag 9 december 2021 

 

 

AGENDA 19.30 – 21.00 uur 

 

 

 

Aanwezig: Jeroen   Directeur vanaf 20.00 uur 

  Moniek   leerkracht  

Esther    leerkracht  

Sanne   leerkracht  

Millie   ouder (voorzitter) 

Alain    ouder  

Jamila   ouder (secretaris) 

 

Afwezig:         

Gasten:   

_______________________________________________________________________ 

Opening: 19.30 

Actielijst: 9 december 2021 

 
Datum Onderwerp Actiehouder Opmerkingen Status 

14./9 Voorgevel 
Podium 

Jeroen Akkoord om dit verder op te 
pakken. Jeroen communiceert 
met Tom Bergvoet. 

Afgesproken Stijn met de nieuwe kinderen 
leerlingenraad hierover na te denken. 
Van wie is het gebouw wat mag er mee welke 
vergunningen is er voor nodig. Vanaf januari ook 
nieuw bedrijf die zich gaan buigen.  

14/9 Project groep 
Schoolverlaters 

 Millie welke doel, hoe data te 
verzamelen, geeft dit 
representatief beeld? Millie 
gaat eea na bij David 

Vraag staat uit bij David. Op schrift toegelicht 
wat zijn doel mee was .(Vraag aan Millie 
doelomschrijving) en hij wil hier bij betrokken 
zijn en iemand vanuit de MR en dan met Elma 
erbij. Moeten we oppakken 
 
Jeroen geeft aan dat er al het ene en ander al 
gebeurd. Dus er is al een sart punt en dan kijken 
wat we kunnen aanvullen hoe doen de kinderen 
het en klopt het advies na 3 jaar met het advies 
zoals dit is gegeven.  
Hoe maak je nou de keuze van de middelbare 
school….?Millie 
Vraag Alain: hoe zoude school eventueel 
invulling aan geven vanuit basisschool. Je krijgt 
in groep 8 informatieavond… 
Alain zal aansluiten bij David. 
 

14/9 NPO gelden Jeroen Meer informatie richting 
ouders hoe is het omgebouwd.  

volgt 

14/9 Biografie 
leerkrachten 

Moniek Moniek doet oproep bij 
collega’s om dit aan te vullen 

Gaat Moniek nog na volgt wordt aangevuld 

12/10 Beleidsmiddelen Jeroen Beleid middelen die goed zijn. 
Oplossing zou komen. 
Vanmorgen gehoord dat er 2 
nieuwe digiborden geplaats 
Laptops aangeschaft ook. 
Verder status? 

Er af halen 



   
 

   
 

12/10 Controle 
checken over de 
inhoud van de 
financiën 
Oudervereniging. 

Jamila Jamila vraag ouder (Justin 
Pilgrim) of hij hier in mee kan 
kijken 

Ouder is akkoord om dit te doen. Jamila zal 
contact laten leggen tussen ouder en Roel.  
 

9/12 Handboek 
update 

Millie   

9/12 Missie: ouders 
meer betrekken 
bij de school dan 
normaal wat is 
de juiste 
invulling 
hiervan? 

Alain Memo opstellen gebruiken als 
discussie punt 

 

     

     

 
1. Vooroverleg:  

• check mail MR (geen berichten van ouders) 

• update handboek/ poster 
Handboek verwijst namelijk naar het statuut. Maaike heeft dit met ons gedeeld vandaag 
Deze zal dan worden ge-update (Actie Millie) 

• MR statuten op school 

• Vraag Esther: NPO gelden iets laten weten naar de ouders. Jeroen is hier nog niet aan 
toegekomen dit zal  

 
Alvast voor de volgende keer: Benen op tafel sessie verplaatsen naar dinsdag 18 januari. Dit is akkoord 
wat betreft iedereen. 
 
Alain: Praktische onderwerp: ventilatie op school hoe is dit geregeld? 
Missie statement: ouders meer betrekken bij de school dan normaal wat is de juiste invulling hiervan? 
Als discussie punt ook op de ben op tafel sessie. Dus echt actief te betrekken anders dan de normale 
invulling. Dus voor als Covidregels afnemen. Alain zal hier een korte memo voor opmaken en dit dan 
inbrengen.  

 
2. Acties notulen 

Kort stilstaan bij eerste vergadering en 
Vooruitgang school en kinderen en daar voor willen gaan en ook stil staan dat we ook kritische vragen 
kunnen stellen maar wel open met elkaar omgaan en emoties met elkaar delen. 
 
 

3. Functioneren communicatie van de school (Social Schools, website, nieuwsbrief, PR, kinderraad)  
Vind meer plaats ook op klassenniveau. Website informatie moet worden verbeterd. Aandacht aan 
besteden en achterkant hoeveel views Social school. Ook check  hoe instagram Social gevonden wordt.  
Kinderraad: wie zit er in de kinderraad? Ynke heeft dit verzameld zodra de eerste zitting is zullen ze 
worden voorgesteld. 
 
 

4. Schoolvakanties bepalen (zie bindend advies overheid + vaststellen) – zie overzicht 
Overzicht schoolvakanties 2022-2023 



   
 

   
 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft adviesdata voor de voorjaarsvakantie en de 

herfstvakantie. Uw school mag hier van afwijken. In de schoolgids leest u wanneer de vakanties van uw school zijn.  

Adviesweek meivakantie 

 

Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden. OCW geeft hiervoor adviesdata: 22 april t/m 30 april 

2023.  

 

Jeroen geeft aan het advies op te volgen en als MR gaan we daarmee akkoord. 

 
5. Arbo – en ziekteverzuimbeleid 

Afgelopen periode 5%.  
Op dit moment boven de 8 % kort verzuim vooral. 
 T.o.v. vorige jaar wel minder langdurige zieken dat is goed nieuws.  
Op dit moment 1 leerkracht op school uitgevallen is. We zijn in gesprek en dit loopt goed.  
Gister met ouder gecommuniceerd leerkracht 3 dagen voor groep 3 -4 staat en dan 2 dagen Nikie en dan 
hopelijk na de kerst weer de normale situatie.  
 

6. Proces invoeren Dia toetsen (Moniek) 
Paar weken geleden via Elma en Ardine informatie middag gehad dia-toetsen. Kort ook tijdens 
studiedagen besproken. Online is verteld wat dit precies inhoudt. 
We hebben nu CITO Leerling volg systeem. Vanaf groep 1 tot eind groep 8. 
Onze ervaring met CITO is dat er veel online wordt geoefend en gekocht. 
 
DIA toetsen vanaf groep 3 t/m 8. Voordeel is dat deze online is webbased en adoptief is voor de 
kinderen. Enthousiast van. Werkdruk verlagend voor de leerkrachten. 
DIA toets ontwikkeld zich na het kind, gaat via de computer. Als team zijn we enthousiast. 
 
Vraag voorleggen ook aan ouders uitnodigen expert om hier dan de juiste toelichting voor te laten 
geven. 
 
Wetenschappelijk onderbouwd. We willen nog wel dat dit breder wordt vergeleken. 
Goed kunnen inlezen. Ook even de tijd voor nemen en ouders in meenemen voor we hier echt 
daadwerkelijk een besluit over gaan nemen. Waarom zou dit goed aansluiten. Is dit  MR 
adviesplichtig/instemming plichtig? 
Richting Elma wat is er op de markt welke andere opties zijn er geweest en online webinair doorsturen. 
Online sessie inregelen met de ouders hiervoor. 
 
 

7. Overige punten afkomstig van Directie/bestuur 
Geen andere onderwerpen voor deze vergadering 

 
8. Agenda en stukken volgende vergadering: Voorstel wel fysiek met de COVID regels 

Do 13 januari: benen op tafel sessie. Verzoek wijziging datum naar dinsdag 18 jan. (Akkoord) 

Vakanties schooljaar 2022-2023 
 

Regio Noord Regio Midden Regio Zuid 

Herfstvakantie 15 oktober t/m 23 oktober 2022 22 oktober t/m 30 oktober 2022 22 oktober t/m 30 oktober 2022 

Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 
2023 

24 december 2022 t/m 8 januari 
2023 

24 december 2022 t/m 8 januari 
2023 

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 25 februari t/m 5 maart 2023 18 februari t/m 26 februari 2023 

Meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2023 8 juli t/m 20 augustus 2023 15 juli t/m 27 augustus 2023 



   
 

   
 

Jeroen bereid dit voor. Mailing vòòraf en initiatief tijdens deze bijeenkomst  
o Inhoudelijk: pedagogische en didactische ontwikkelingen van de school. 
o Daarna: afspreken datum en thema voor een informatieavond voor ouders (1e ouderavond: 

Dia toetsen). 
  

 
9. Rondvraag 

Vraag Noodplan.  
Na de studiedagen is de conclusie,  dat het niet haalbaar is om met externe partijen te werken. 
Onderdeel zij-instomers…Is niet gelijk werkdruk verlagend is het noodplan… 
Hoe reëel is het noodplan? Het gaat meer werkdruk verhoging opleveren en meegenomen en ook 
richting ABSA en hoe andere scholen er in staan. 
Wat is gezamenlijk plan van Amsterdam. 
Excessen inhuur is besluit overgenomen 
 
Conclusie 4 daagse school week. Eventueel langere dagen. Wel akkoord inspectie voor nodig als dit zich 
gaat voordoen. Met ABSA in overleg.  
Moeten wel gezamenlijk doen met andere besturen. 
Ook wat andere scholen in IJburg wat ze er vinden volgende week is hier overleg over. 
 
Hoe staan we als school tegenover bijles? Vraag vanuit Alain. 
Bovengemiddeld ouders tevredenheid. Hoe meten we dit en wat was het laatste resultaat hiervan. Hoe 
benaderen we ouders als educatieve partners en zeker in combinatie met de zin als bovengemiddeld…  
Wat is ook nodig is vanuit leerbehoefte. Vraag om over na te denken. 
 
De vergadering wordt afgesloten. 
 

  


