
MR THEO THIJSSEN vergadern�ulen
20 september 2022

ANJELIERSSTRAAT 19.30 uur

AANWEZIG: Gijs, Hieke (n�ulen), Klaartje, Liesbeth, Michelle, Simone, Victoria

AFWEZIG: Emma

DIRECTIE: Francesca

TOEHOORDER: -

OVERLEGVERGADERING 19.30 UUR

punt onderwerp actie

1. Openen vergadering
- alle kinderen krijgen een screening voor de DWS

(Day a Weekschool). Die uitkomst van die
screening wordt besproken met de ib-er en de
leerkrachten en de expert van de DWS.DWS is
bovenschools en is in samenwerking met het
ABC.

- Het ontdeklab is de voorziening voor mb-hb
kinderen binnen de school. De leerkrachten

aanpassen:
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hebben nu de leerlingen geselecteerd met de
ib-er en Klaartje (leerkracht Ontdeklab). In januari
wordt er weer geëvalueerd en gekeken naar
mogelijke andere manieren van selecteren voor
het schooljaar 2023-2024.

- Emma zal eind van het jaar de MR verlaten

2. Notulen 7 juni 2022

Geen wijzigingen.

Vastgesteld

3.

a

c

MR mededelingen

Afgelopen jaar was wel een beetje onrustig. Er is
behoefte om goede afspraken te maken. Wie is de
voorzitter? Wie de secretaris? Vooraf goede afstemming
met voorzitter en secretaris. Om van te voren ook goede
afspraken te maken. Zodat dir school van te voren op de
hoogte is van de kritische vragen vanuit school, ouders,
gmr, etc. Behoefte om wat meer te kijken hoe we het dit
jaar kunnen structureren.

GMR
GMR vergadering, eerste is volgende week. Voor het
eerst met een interim bestuurder. Er komt een
tweekoppig bestuur. Er wordt nog geworven. Best een
zorgelijke situatie. Hele stafkantoor is vervangen, nu een
nieuwe bestuurder die tevens ziek is. maar er zijn nog
weinig mensen met ervaring. Agenda GMR:

● Er komt een nieuw strategisch beleidsplan.
● Er komt een overleg met diverse besturen voor

(nieuw Amsterdam collectief, oude brede
collectief) voor het leraren tekort. Door afspraken
te maken met de bestuurders van andere school
organen (zoals het niet meer inhuren van
commerciële bureaus). Maar via een centrale
afspraken pool, met onderwijzers. Er is een zorg
bij de directie van diverse scholen dat ook dit
orgaan niet aan extra leraren kan komen.
Oada/Francesca zou graag zelf een dergelijke
pool organiseren.

● Klaartje: is voorzitter van de GMR, ze zal stukken
van de GMR vooraf gehighlight doorsturen, zodat
anderen een beetje mee/tegen kan lezen.
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Acties
Nieuwsbrief stukje van de MR, wat doen we, waar kun je
ons vinden. Je mag altijd aansluiten bij een vergadering.

Twee weken voor de MR vergadering, stukje in de
nieuwsbrief over wat er in de agenda besproken wordt.

Jaar agenda maken samen met Emma. Incl instemming,
advies kolom, data agenda.

Als er onderwerpen op de agenda staan die besproken
moeten worden. Zoeken de PMR leden elkaar vooraf op.
Zoals werkdruk-gelden, (vb 25 oktober)

Secretaris is Emma, voor dit jaar ( wie gaat haar volgend
jaar vervangen.

Gijs als voorzitter de rol: drie weken van te voren de
agenda bepalen samen met Francesca en tevens in de
nieuwsbrief zetten. En een PMR lid, Victoria of Michelle.

Simone

Gijs

Hieke en Emma

PMR

ntbb

Gijs en Francesca

4. Overleg met de directie

4a

4b

Bericht van de directie
Francesca gaat drie maanden weg. Ze heeft een opleiding
systeemtherapeut afgerond en gaat beginnen met een
eigen praktijk, maar is veel aan het werk met school.
Daarom neemt Francesca 3 maanden onbetaald verlof.
Jan-feb-maart. Dan neemt Stefan het even over. De
bedoeling is dat Francesca gewoon terug komt. Liefst duo
directeurschap.
Communicatie hierover volgt in de nieuwsbrief.

Jaarverslag 2021-2022
Jaarverslag wordt doorgenomen en wordt op een aantal
punten aangepast en verhelderd.

Schoolgids: de oudergeleding stemmen in.
Concept schoolgids wordt doorgenomen.
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4c

4d

4F

● Groep 3 uitje is aangepast.
● Sportdag van groep 8
● Studie vaardigheden.
● 6.1 ouderbijdrage ouder jaartal
● Formatie plaatsing: zijn er heel erg weinig meisjes

op deze school?

Protocol sociale vaardigheid

● goed stuk onze complimenten, er wordt
ingestemd met het stuk

begroting:

● PMR buigt zich  over de juiste inzet van
NPO-gelden. Zodat dit wordt ingezet voor de
leerlingen. Dit is wel het moment om hier duiding
aan te geven. Voorbeeld dramales, extra
bijscholing etc. Tbv sociaal emotionele vorming

Status corona beleid. We stemmen hiermee in. Is
overigens standaard protocol van de GGD.

victoria neemt dit mee in
de volgende studiedag

5 Rondvraag en afsluiting

● Gijs over de OR-gelden. OR moet voor april 5000
uitgeven. Anders zal dit door de school
uitgegeven worden.

● Krakeling voor groep 8
● Schoolkamp voor groep 3 wordt niet meer

gedaan. Vergt heel veel van de leerkrachten.
● Groepen 4 gaan nog wel, maar die gaan samen

op kamp.
● groep 3 een uitje met avond eten is aangepast.
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VOLGENDE KEER BESPREKEN
- Instroom leerlingen Oekraïne

VOLGENDE VERGADERINGEN

- 13 december 2022

- 7 februari 2023

- 4 april 2023

- 13 juni 2023

- 27 juni 2023
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