Agenda MR vergadering 16 oktober
Aanwezigen: Dina Ensel (voorzitter), Elsbeth Beumer, Laurens Rosenmöller (notulist), Miriam Heijster
(directie), Willemijn Lindeboom, Deborah Resing, Jan van der Smit,

1. Opening
2. Conceptnotulen
3. Directiemededelingen
•

4 daagse schoolweek:
- PMR lid vraagt wat docenten er van vinden? Docenten in KCZ reageren
positief op de idee. Ervaring in Hoorn is ook positief. Scholen in Finland
geven veel minder les per jaar.
- Timing wens is over anderhalf jaar over te gaan. Als het lerarentekort
daartoe leidt dan mogelijk eerder overgaan.
- PMR lid uit zijn zorg over de invloed op het effectieve aantal lesuren bij de
kinderen. Belangrijk om te toetsen bij een bredere ouder groep
- De wet overtreden is behoorlijke stap. Daarom van belang om met meerdere
scholen binnen Amsterdam tegelijkertijd de stap te zetten om de nood
duidelijk te maken naar de overheid.
- Directie geeft aan dat het heel belangrijk is dat het onderwijs aantrekkelijker
wordt gemaakt voor docenten. Dat zal met salaris maar ook met werkdruk
verlagende initiatieven moeten worden gedaan.
- Als vervolgstap eerst goed rekenen hoe dit voorstel eruit zou komen te zien
qua uren verdeling over het jaar, de impact op de opvang (mogelijk meer
educatieve elementen daarin vangen). Daarna met een werkgroep ouders
toetsten hoe zij daarop reageren.
- Arnold Jonk de voorzitter van STAI heeft het initiatief genomen en wil
hiermee starten dit jaar bij scholen waar de nood om leraren veel hoger ligt

4. Or budget (Yen komt om 18.00)
•

Ouders kunnen ook met de Stadspas betalen. Dit hebben circa 10 ouders tot nog toe
gedaan. Dit stond in de nieuwsbrief en er liggen nog flyers bij de ingang.

•

Tav de speaker set wordt er over nagedacht waar er precies behoefte aan is voor een
tweede systeem; mobiel, met microfoon. Jan is hiermee bezig. Dit zal c 1100euro
kosten.

•

De MR is akkoord om een maximum van euro 2,500 uit te geven aan een nieuw
binnen geluidssysteem

•

De MR stelt voor om de ouders hierbij te betrekken via de nieuwsbrief. Dina vraagt
de vader van Ruben Hartjens. Daarna in de nieuwsbrief.

•

De PMR vraagt of er ruimte is in het budget om twee extra kerstbomen te kopen
voor de nieuwe klassen.

•

Zou de OR de 1 euro kosten per leerling kunnen opvangen om Maud te ontlasten
met alle administratieve gevolgen. Neemt de OR in overweging

•

Idee om het overschot in het jaar erop te besteden aan de school thema’s

5. 3 maandsrapportage
•

Een PMR lid vraagt naar de kans dat het tekort leidt tot kas problemen. Dat er
eventueel geen salarissen betaald kunnen worden. De directie geeft aan dat die kans
niet bestaat omdat Ooada de tekorten opvangt en daar geen kas probleem is.

•

Zijn er geen recentere getallen beschikbaar? dit is wel lang geleden en ik ben
benieuwd hoe we er dan nu voor staan. Kan dit tekort nog ingelopen worden?
- Antwoord van de directie: op de agenda staat de derdemaandsrapportage
en volgende maand de begroting. de meest actuele getallen ( die nog steeds
niet volledig zijn bijgewerkt, laten ongeveer een zelfde beeld zien als deze
getallen). Het tekort kunnen we niet inlopen. Wel volgen er nog weer extra
baten gedurende het jaar en valt het tekort aan het eind van het jaar weer
mee. Dat maakt onderwijsbegroting zo lastig. ook omdat een school vaak
bekostigd wordt op basis van de 1 oktober telling van verleden jaar en in ons
geval betekent dat (voorlopig) dat we een tekort houden, aangezien we nu
meer personeel nodig hebben. het tekort wat er is, is ook het tekort wat was
ingeschat. Vaak krijgen we na de groeitelling alsnog extra geld.

•

PMR vraagt naar wat er gebeurt wanneer er een extra kleutergroep bij komt.

•

Directie geeft aan dat er een nieuwe docent bij zal moeten. De KCZ zal op 17 groepen
terecht komen op termijn. Het financiële tekort zal dan niet veel groter worden
omdat de overhead-kosten niet evenredig mee zullen groeienPMR vraagt wat de MR
moet met de 3 maandsbegroting. De MR heeft alleen informatierecht hierover

6. Schoolgids en Scholen op de Kaart
•

Verplaatsen naar de volgende vergadering

7. IKC plan begroting
•

Nog geen aangevulde begroting pakken we ook de volgende vergadering op

8. W.V.T.T.K.
•

Verwachting van de inzet van laurien bij de worldclass? Als er meer budget komt dan
komt Laurien weer vrij te vallen. Dan gaat de school weer een leerkracht zoeken.

•

In oktober komen de 6 Iepen.

•

Er zijn 2 aanmeldingen voor de vacature van de nieuwe kleutergroep

•

Aanbod om voor groep 7/8 een van de thema’s te besteden aan online privacy

•

Onderstaande mogelijk algemener formuleren? In ieder geval het specifiek
benoemen van groep 4/5 achterwege laten?Er wordt de zorg geuit dat kinderen in
groep 4/5 te weinig aandacht krijgen; te vroeg klaar met de lessen, te weinig aanbod.
De leerkracht werkt hard maar vind het heel lastig om bij te houden, ouders bieden
hulp aan maar dat wordt niet aangenomen
- De directie herkent het beeld niet. Het is wel haar eerste jaar maar het gaat
haar niet boven het hoofd.
- Directie vraagt dat de ouders direct naar de leerkracht dan wel naar Miriam
toestappen wanneer ze zorgen hebben.
-

