Notulen MR-vergadering, 20 januari 2021
MR-adres beschikbaar maken voor alle leden. Dina heeft het account met iedereen gedeeld,
dus iedereen kan in de MR mail en in de MR-drive
aanwezig: Dina (voorzitter), Rinze, Elsbeth, Willemijn, Esther, Laurens
gasten: Daan (kandidaat voor de MR, vader van Lena 1-2 A) en Maurice (vader van Marie,
1-2D)
MR-formatie
Willen we gaan groeien? PMR wil graag 4 leden
Directie-citaat: is 4 PMR-leden handig? Beetje aan de ruime kant
PMR-lid: daar gaat de PMR over
OMR-lid: evenwicht is wenselijk
Dina wil zich niet meer verkiesbaar stellen als MR-voorzitter/lid. Laurens stelt zich
beschikbaar
voorstelrondje van de MR voor Daan
Vragen van MR-leden over de nieuwbouw-documenten. Komen straks aan bod als de
directie aansluit.

18:00 u Miriam sluit aan
Directiemededelingen
Corona-impact
dir: grootste impact is dat we kinderen en collega’s weinig of niet zien, haperende ICT,
onzekerheid over voortduring lock-down
PMR-lid: ben erg blij met de coolkids-opvang van groep 4. Loopt ook heel goed.
Directie: 3e en 4e groepers worden al heel handig met chrome-books
OMR-lid: is het meet-concept overal hetzelfde?:
dir: overal hetzelfde. Grote meets vooral voor het sociale moment, kleinere meets voor
instructie en oefeningen.
OMR-lid herkent dit niet voor groep 3. Daar is het opgesplitst in twee halve groepen. Er
wordt niet in kleine groepjes gewerkt.
OMR-lid: zijn er suggesties om zaken te verbeteren?
PMR-lid: wensen van de ouders lopen nogal uiteen. Verschilt ook per leeftijdsgroep
OMR-lid: ontwikkelplannen, is daar nu meer ruimte voor?
Dir: nee, juist niet. Iedereen is te druk met uitvoerend werk
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PMR-lid: heel veel werk om alles goed te organiseren: werk ik efficiënt genoeg? doe ik het
wel goed? 10-minuten gesprek te intensief? Moet dat iedere week?
OMR-lid: over persoonlijk contact; nu het langer gaat duren, is meer persoonlijk consult
mogelijk wenselijk? Graag als meedenkgedachte, om mee te nemen.
Dir: Kunnen we nu niet binnen de MR oplossen
OMR-lid: noodopvang zit wel heel erg vol. Is daar verlichting in gekomen?
Dir: blijft ingewikkeld, maar noodopvang groeit nog niet.. Kinderrijk wil ook bijspringen. Maar
dan wordt het wel heel erg opvang ipv onderwijs
Nieuwbouw
PMR-lid: in het ambitie-document wordt een centrale presentatieplek (theater) niet genoemd
terwijl al wel enigszins gedetailleerd wordt ingegaan op ‘hoekjes’ en de entree.
Dir: eigenlijk mogen we in het ambitie-document geen gedetailleerde suggesties doen.
Daadwerkelijke invulling wordt in een veel later stadium bepaald.
PMR-lid: wanneer wordt het personeel betrokken bij de nieuwbouw?
18 maart is er een selectiedatum architecten (ambitiedocument). Twee personeelsleden
(waaronder de directie) van de school mogen aansluiten bij deze selectie. Daarna komen er
nieuwe trajecten waar uiteindelijk ook de rest van het personeel bij wordt betrokken.
Gekozen architect goed controleren op doelmatigheid.
Opmerking PMR: heeft ervaring met gesprekken met architecten. Onhandige keuzes of
gebreken niet altijd op het conto van de architect, gemeente kan ook beknibbelen.
OMR-lid: 22 of 25 groepen in het nieuwe gebouw? (beide aantallen worden genoemd)
Dir: gemeentelijk vastgoed gaat uit van 22. Er is mogelijkheid tot groei.
En passant, Kinderdagverblijf komt buiten het schoolgebouw te staan. Het streven is om de
BSO door de school zelf te laten beheren. Wordt nog over onderhandeld met het bestuur.
Er staat veel druk op de Zuidas, daardoor zal er niet veel vertraging ontstaan in het
bouwtraject.
afronding begroting
dir: die is er niet, komt deze week
en passant: volgende vergadering: begroting en tevredenheidsenquête agenderen
schoolgids
OMR-lid: Inhoudelijk verder tevreden. Verlangt nog eea aan redigeren.
OMR-lid: is TSO vrijwillige bijdrage? Staat in een rijtje ‘vrijwillige bijdragen’
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Dir: nee, moet aangepast worden
OMR-lid: het internationale karakter van de school mag meer naar voren worden gebracht
PMR-lid: nadruk op de website, maar is niet tegen een boekje. Leuk voor zondagmiddag
(salontafel-glossie)
MR is voor het drukken van een fysieke schoolgids
website
Dir: liever nadruk leggen op een goede website, belangrijker dan schoolgids
OMR-lid: idee voor meer doorklikmogelijkheden op de toekomstige website, of anders een
bronnen-lijst
OR-begroting
Reden dat dit op de agenda staat: MR moet OR-begroting nog goed- of afkeuren
OR-begroting spitst zich vooral toe op de zonneschermen en de hoogte van de vrijwillige
ouderbijdrage
Daan heeft een brief gestuurd naar de MR, maar die is niet aangekomen. Daan stuurt ‘m
nogmaals op [is ondertussen aangekomen]
Dir: fijn dat er nu een soort voorzitter is van de OR
OMR-lid: ernaar streven dat we goed kunnen samenwerken en communiceren met de OR.
Misschien een goed voornemen om MR-leden soms af te vaardigen naar OR-vergadering
en vise versa. Corona-tijd geeft aanleiding tot misverstanden (zoom/meet-vergaderingen niet
ideaal)
MR-samenstelling
MR is voor 4 om 4. MR gaat over de MR
Voorzitter stelt zich niet meer beschikbaar
oproep voor nieuwe MR-leden versturen naar alle ouders
OMR-lid:Nederlands lezen (niet per se spreken) is voor aspirant MR-lid wel een voorwaarde
PMR-lid: mooi als er een internationale ouder bij komt. Lidmaatschap MR liefst toegankelijk
maken voor iedereen
PMR-lid: hebben we ideeën over een wenselijk profiel van de MR-kandidaten?
PMR-lid: zo uitnodigend mogelijke wervingsbrief maken, daarna [‘selecteren’],
OMR-lid: wellicht in de praktijk weinig aanmelden
PMR-lid: specificeren wat de MR nodig heeft, kan juist misschien wervender werken
Dir: iemand die ervaring heeft met bouwen? Iemand met een multi-culturele en/of meertalige
achtergrond
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PMR-lid: zo breed en toegankelijk mogelijk houden. We kunnen ook in het Engels
vergaderen.
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