
MR THEO THIJSSEN 
vergadernotulen 
12 april 2022

ANJELIERSSTRAAT 19.30 uur

AANWEZIG: Stefan, Klaartje, Karin, Sophie, Benjamin, Liesbeth, Emma

AFWEZIG: Gijs

DIRECTIE: Francesca

TOEHOORDER: -

OVERLEGVERGADERING 19.30 UUR

punt onderwerp actie
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1. Openen vergadering
Liesbeth zit de vergadering voor bij afwezigheid van Gijs, 
die voortaan op dinsdag verhinderd is. Kort besproken 
een andere avond te kiezen voor toekomstige 
vergaderingen, maar blijft dinsdag. Liesbeth wil komende 
keer ook wel voorzitten.

Sophie staat op het moment niet voor de groep, maar is 
er vanavond gelukkig wel bij.

2. Notulen

Kleine tekstuele wijziging, verder akkoord.

Vastgesteld

3. Mededelingen en binnengekomen stukken

Geen

4. Voortgang diversen

Schoolkassa (Emma)

Emma presenteert een stuk over de mogelijkheid een 
module bij Parnassys aan te schaffen waarbij de inning 
van de kosten voor schoolreisjes, TSO en vrijwillige 
ouderbijdrage soepeler zou kunnen verlopen. Het lijkt de 
MR een prima idee, maar Francesca meldt dat Kim het 
(nog) niet ziet zitten voor de TSO, dat is toch echt teveel 
maatwerk. 

Afgesproken wordt dat Francesca bij Parnassys 
informeert naar de mogelijkheid de module voor de 
school aan te schaffen, waarbij de kosten (circa € 2,20 
per kind per jaar) worden verdeeld tussen OR en school.

Francesca bespreekt 
aanschaf Schoolkassa met 
Parnassys, volgende keer 
terug op agenda

Financiële cursus GMR

Benjamin heeft twee weken geleden het webinar voor 
MR-leden bijgewoond. Was informatief, maar voegde 
voor hem niet veel toe.

-

Vergaderdata MR 2022/2023

GMR-data zijn nog niet bekend, dus de MR kan nog 
geen vergaderrooster vaststellen.

Volgende keer terug op 
agenda
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Samenstelling MR 2022/2023

Gijs blijft tot de zomervakantie weg, met hem bespreken 
of hij in de MR wil blijven. Hieke zal Benjamin na de 
zomervakantie opvolgen. Karin weet mogelijk een ouder 
die geïnteresseerd zou zijn voor een plek in de MR.

Extra parkeervergunningen voor Theo Thijssen

GMR heeft brief gestuurd aan de wethouder, omdat het 
in Centrum (maar ook bij OOadA-scholen in Zuid) heel 
moeilijk is om extra parkeervergunningen of dagkaarten 
te krijgen voor zowel vast personeel als invallers. 

Volgende keer terug op 
agenda

Instroom leerlingen Oekraïne

Er zijn twee Oekraïense leerlingen ingestroomd in groep 
7A. Die kwamen in een warm bad, ook veel ouders die 
wilden helpen. Op langere termijn is dit echter geen 
goede plek voor ze: de kinderen moeten ofwel naar een 
nieuwkomersklas om Nederlands te leren, of naar een 
Oekraïense klas om in hun eigen taal les te krijgen.

De 14e Montessori, de Burght en de Theo Thijssen 
starten na de meivakantie (9 mei) met een gezamenlijke 
Oekraïense klas in de 14e Montessorischool. Er lopen 
op dit moment gesprekken met twee Oekraïense 
leerkrachten.

Volgende keer terug op 
agenda

Internationals koffieochtend

Karin vertelt dat het een beetje ongelukkig uitpakte met 
twee kleuterklassen thuis en veel zieke ouders en 
kinderen, maar dat het met die ene vader en zijn 
dochtertje heel gezellig was. De ouders in de appgroep 
willen binnenkort met de kinderen erbij gaan picknicken/
borrelen, zodat ze elkaar wat beter leren kennen.

Verkeersveiligheid beide locaties

Het is rond haal/brengtijden weer helemaal mis met 
verkeer in met name de Tuinstraat. Regelmatig staan 
ouders met aannemers/bezorgers te ruziën, of rijdt er om 
stipt 8.30 uur een vuilniswagen achteruit door de 
Tweede Tuindwarsstraat. Francesca/Stefan gaan bellen 
met de gemeente, want de gemaakte afspraken over 
vuilophaal zijn met een nieuwe aanbieder blijkbaar niet 
goed overgenomen.

Volgende keer terug op de 
agenda
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MR VERGADERING 20.00 UUR

punt onderwerp actie

5. Wenbeleid kleuters

Beleid is iets aangepast. Wennen is een aanbeveling, 
maar als een kind hele dagen school aan kan vanaf dag 
1, mag dat ook. Datzelfde geldt voor de overblijf: het is 
fijn als een ouder er de eerste keer bij blijft, maar het is 
geen verplichting meer.

Karin stuurt Francesca de 
definitieve tekst; Francesca 
neemt tekst op in 
schoolgids

6. Protocol lesuitval

De OG wil weten hoe de school om zal gaan bij de 
welhaast onvermijdelijke volgende corona/griepgolf 
komende herfst. Hoe zorgt de school ervoor dat er geen 
klassen naar huis gestuurd hoeven te worden?

Francesca zegt er - ondanks de fijne groep vliegende 
keeps waarop ze een beroep kan doen - een dagtaak 
aan te hebben. Er zijn nauwelijks invallers te vinden. 
Onorthodoxe maatregelen als het inzetten van LIO’s, 
TSO/BSO-medewerkers en Lukida-medewerkers zijn niet 
alleen een kostbare, maar ook geen permanente 
oplossing. Bovendien is niet iedereen bevoegd om 
zelfstandig voor een groep te staan.

Ook de NPO-gelden kunnen hier maar zeer deels voor 
worden gebruikt: de regeling is beperkt in budget en 
tijdelijk. 

In najaar terug op de 
agenda
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7. BSO in eigen beheer

De ouderraadpleging en belangstellingspeiling is goed 
verlopen: ongeveer 70% van de ouders heeft 
gereageerd. Een ruime meerderheid vindt het openen 
van een eigen BSO in de school een heel goed, of 
mogelijk een goed idee. Er bestaan wat bezwaren van 
ouders die lange dagen op school ongewenst vinden 
(maar aangezien het vooral om kleuters zal gaan die 
oversteken van de Wester naar de Anjelier, zal dat wel 
meevallen) en van ouders die ontevreden zijn over de 
manier waarop de Theo Thijssen en de Kleine Wereld uit 
elkaar zijn gegaan.

De MR stemt in met het oprichten van een BSO Theo 
Thijssen in eigen beheer. 

Besproken:

- Kim en Miranda krijgen meer uren, factureren aan 
de BSO.

- Francesca krijgt uren om de stichting te besturen; 
Stefan krijgt die uren om de school te leiden.

- De Theo Thijssenschool zal de BSO-ruimte 
verhuren aan de stichting BSO. De opbrengsten 
daarvan zullen bescheiden zijn, want er moet een 
‘maatschappelijke huur’ gerekend worden. Daar 
staat tegenover dat de BSO door de lage huur 
budget overhoudt om medewerkers te betalen die 
‘s middags op school helpen.

- De medewerkers zullen een contract vanaf 12 uur 
‘s middags krijgen, de hoop is dat het aanbod van 
een volledige werkdag een aantrekkelijk 
wervingsmiddel zal zijn voor BSO-medewerkers 
die elders maar een paar uur per dag kunnen 
werken.

Ingestemd
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8. GMR update

Stefan was ziek bij de laatste GMR-vergadering en heeft 
geen update. Francesca ziet op tegen de verdeling van 
budgetten voor passend onderwijs binnen het 
Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen. Er ligt een 
voorstel waarbij OOadA veel minder geld krijgt, omdat 
het gros van onze scholen relatief weinig 
‘gewichtenleerlingen’ heeft.

De Theo Thijssen heeft inderdaad veelal hoogopgeleide 
ouders zonder, of met een westerse 
immigratieachtergrond, die een relatief hoog inkomen 
hebben. Daar staat tegenover dat OOadA-scholen in 
toenemende mate te maken hebben met ‘internationals’ 
waarvan de kinderen nog geen Nederlands spreken, en 
met andere leerlingen die extra zorg behoeven. 

Volgende keer terug op 
agenda

9. Hoe gaat het met oud-leerlingen?

De Theo Thijssen doet het prima. Niet alleen komen 
kinderen met een hoog academisch niveau van school, 
dat niveau houden ze ook vast op de middelbare school. 
De definitieve adviezen in groep 8 komen in vergelijking 
met andere scholen vaak overeen met het uiteindelijke 
niveau waarop de leerling eindexamen doet. 

10. MB/HB beleid Komt terug op de agenda

11. Rol ouders op school

Ouders mogen de school weer in en daar wordt steeds 
meer gebruik van gemaakt. In de nieuwsbrief stond een 
oproep voor ouders om workshops te organiseren.

Komt terug op de agenda 
(workshops door ouders)

12. Auditcomité schoolbegroting

Stefan en Benjamin gaan Francesca helpen bij het 
opstellen van de schoolbegroting, zodat die is 
voorbesproken voordat hij in de MR behandeld wordt.
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VOLGENDE KEER BESPREKEN

- duurzaamheidsraad
- leerlingenraad
- internationalisering
- stand van zaken OR
- stand van zaken TSO
- wie bereidt volgende vergadering voor?

13. Besteding OR-gelden

De OR heeft een voorstel gedaan voor het besteden van 
eventuele overschotten op de jaarlijkse begroting, en 
voor het stapsgewijs verkleinen van de ‘grote pot’ die 
over de laatste 10-20 jaar is opgebouwd.

De MR stemt in met beide stukken, maar geeft de OR 
mee dat er écht beter en transparanter gecommuniceerd 
moet worden met de ouders en de school. Wat doet de 
OR met de ouderbijdrage? Komen de uitgaven en 
georganiseerde activiteiten ten goede aan de héle 
school, aan álle kinderen?

De MR stemt in met beide 
stukken

14. Vaststellen vakantierooster en studiedagen 
2022/2023

Het rooster is nog niet rond, maar vaststelling daarvan 
kan niet wachten tot de volgende vergadering op 7 juni. 
Afgesproken wordt dat Francesca het rooster, zodra ze 
dat heeft, per mail rondstuurt. We stellen het rooster dan 
ook per mail vast.

Francesca stuurt rond per 
mail, vaststelling na 
eventuele reacties

15. Rondvraag

Liesbeth en Klaartje bereiden de volgende vergadering 
voor. Emma stuurt hen het activiteitenplan zodat ze 
weten wat er op agenda moet.
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VOLGENDE VERGADERINGEN

- 7 juni 2022
- 5 juli 2022
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