
 

 

Notulen MR vergadering maandag 21 januari 2019 

Tijdstip: 19.30 – 21.00 

Aanwezig: Corinna, Jasmijn, Liana, Marjo, Siet, Valeri, Bas, Chris, 

Willemijn, Yvonne (voorzitter), Silke (notulist) 

 
1. Welkom en mededelingen 
- acties vorige vergadering 

 Verkeer. Marjo en Valeri hebben contact opgenomen met Sharon Dijksma (gemeente Amsterdam) 
voor een afspraak om te praten over de herinrichting van de Weesperzijde ter hoogte van de 
school. We willen onze zorgen uiten over het vervolg van de herinrichting (eerdere beslissingen zijn 
namelijk van invloed op de tweede fase van de herinrichting ter hoogte van de school) en 
teleurstelling uiten over wat eerder met de input vanuit school is gebeurd. De wens is om de 
veiligheid van de kinderen een prominentere plek te geven in de plannen. Er staat nu een afspraak 
met Rick Vermin, portefeuillehouder stadsdeel Oost, op 28 februari.  

- mededelingen 

 Sluiting Staij school Olympus op IJburg, Valeri licht toe dat de school volgend jaar stopt met de 
kleuters. Ze gaan in drie jaar afbouwen. Bovenbouw willen ze als laatste sluiten (2020-2021). De 
school had een terugloop in kinderen.  

 Leerlingenraad: er komt een schoolvoetbaltoernooi, twee groepen jongens van 7-8 en een meisjes 
groep 5-6. De leerlingenraad wil ook graag een chillplek in de klas. Ze hebben daarvoor hun plan 
aan de OR gepresenteerd en deze is gehonoreerd. De midden- en bovenbouwklassen krijgen 
allemaal een zitzak in de klas. Vanuit de leraren bestaat behoefte dat zij goede terugkoppeling 
krijgen wat besproken en besloten is in de leerlingenraad. Valeri attendeert erop dat de notulen 
van de leerlingenraadvergadering op de gang bij de hoofdingang hangen. Ander punt is dat de 
kinderen graag meer sciencelessen/proefjes in het lab willen. Corinna geeft als idee mee om daar 
ouders voor te vragen.  Zelf heeft zij daar goede ervaringen mee. 

 
2. Protocol te laat komen 
Aanleiding: Steeds meer kinderen kwamen later op school en ouders bleven langer hangen. Na de 
kerstvakantie is school gestart met een nieuw protocol om het te laat komen terug te dringen en een 
duidelijk signaal te geven dat de les gaat beginnen. Er gaat 2x een bel en er wordt sneller en strenger actie 
ondernomen op ouders en kinderen die vaker te laat komen. Na de tweede bel, mag je als ouder je 
kind/kinderen niet meer naar de klas brengen.  
De eerste bevindingen worden uitgewisseld. De reacties zijn over het algemeen zeer positief. School merkt 
een enorme vooruitgang. De lessen kunnen op tijd beginnen. Het geeft wel wat stress bij de ouders om 
voor de bel binnen te zijn. Zowel ouders als leerkrachten vinden dat de bel wel erg luid klinkt. Voorstel is 
om dat zachter te doen. 
 
3. Begroting 
20.00-20.30 
De begroting voor het schooljaar 2018-2019 is rond en wordt in grote lijnen besproken. Valeri heeft een 
heldere samenvatting gemaakt middels een infografic. De cijfers die hierin gebruikt zijn, zijn terug te vinden 
in de uitgebreide begroting. Er wordt toelichting gevraagd op een aantal onderdelen in de begroting. Valeri 
licht onder andere toe dat school onderzoekt of een andere rekenmethode beter past, daarvoor is geld 
gereserveerd. Detachering is voor het bieden van passend onderwijs, dit koop je als school in. Prestatiebox 
is voor investering in personeel. Woon-/werkverkeerkosten neemt af, heeft met belasting te maken.  
 
4. GMR 
20.30-20.45 

Corinna praat de MR bij over de stand van zaken in de GMR. Corinna heeft een cursus gevolgd. Vanuit de 

GMR is het idee om de scholen/MR beter te informeren over de komende vergadering en snel achteraf een 

kort verslag rond te mailen. De GMR bestaat op dit moment uit 8 ouders en 6 leerkrachten. 



 

 

Inhoudelijk: Begroting van 2019 en meerjarenplan 2020-2021 zijn in november goedgekeurd. Woensdag 

a.s. wordt het concept koersplan gepresenteerd, daarin willen ze ook gender-neutraal onderwijs opnemen.  

Er is nog steeds een lerarentekort, maar ook een tekort aan directeuren. Als oplossing wordt nu ook een 

“meerschoolsedirecteur” aangewezen.  

Terugkoppeling vanuit werkgroep werkvermogen bestaande uit directie, een leerkracht en een ouder 

vanuit de GMR. Er komt een blauwdruk voor alle directeuren, met mogelijkheden om de werkdruk te 

verminderen.  

 

Volgende vergadering 

Maandag 11 maart (ipv dinsdag 12 maart). Chris is afwezig.  

Notulist: Corinna 


