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Vergadering 2017-2018 

23 april 2018 16.00-18.00 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Eric Brassem 

Notulist Daan van Veen 

Aanwezigen Peter Lakke, Eric Brassem, Jan-Willem Wirtz, Iris Gadellaa en Daan van 
Veen 

Afwezig Lisette Dekker (ziek) 

 
Voor deze vergadering is geen agenda opgesteld. 
 

Mededelingen Personeel 

10 minuten 

Mededelinge
n 

Peter deelt mee dat er aan het einde van het schooljaar twee leerkrachten de 
school verlaten, Warisha en Daan. Warisha wil gaan reizen en Daan geeft aan dat 
hij toe is aan een nieuwe uitdaging. 
Ook is de kans aanwezig dat Ingeborg volgend jaar minder op school is. Ze gaat in 
het kader van haar studie op zoek naar een stageplek buiten de school. De dagen 
dat ze op de Weidevogel is zal ze nog wel les blijven geven. 
Monique heeft ook bij Peter aangegeven met ingang van het aankomende 
schooljaar graag een dag minder te willen werken. 
Peter zelf gaat met ingang van 1 juni een andere school erbij doen. Hij is hiervoor 
gevraagd door Mirjam Leinders. Dit betekent dat hij vanaf dan 2,5 dag op De 
Weidevogel aanwezig zal zijn. De ene week 3 dagen en de andere week 2. Peter 
geeft aan dat het MT stabiel genoeg is om deze stap te kunnen maken. Een 
einddatum is nog niet bekend. Het gaat beter met Lisette. De inzet is dat ze dit 
schooljaar al voorzichtig begint met reïntegreren. 

 

Campagne werving leerkrachten 

15 minuten 

Discussie Er moet zo snel mogelijk een advertentie komen voor de werving van nieuwe 

leerkrachten. Een filmpje zou ook heel mooi zijn. Jan-Willem vraagt zich af of de 

beelden van de vorige promotievideo nog ergens zijn. Deze zouden goed gebruikt 

kunnen worden. Peter zegt dat deze gemaakt zijn door iemand die in ingehuurd 

door de stichting, maar zal kijken of ze nog ergens zijn. Sander Cijsouw wordt 
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genoemd als iemand die een goed filmpje in elkaar zou kunnen zetten. Ook wordt 

er gesproken over het aanbieden van een etentje aan nieuwe leerkrachten om 

het werken op deze school nog aantrekkelijker te maken. 

Eric vraagt zich af hoe we ons als school willen profileren in een advertentie. De 

nieuw uitgewerkte visie kan hiervoor handvatten bieden. Eric schrijft een voorzet 

voor een advertentie. 

Actiepunten 

 - Eric schrijft voorzet voor een advertentie. 
- Peter gaat achter de beelden aan. 

 
 

Nieuw schoolgebouw 

10 minuten 

Discussie Peter geeft aan dat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Het is de bedoeling 

dat het huidige hoofdgebouw tegen de grond gaat en het achterste gebouw 

wordt afgestoten. Peter laat een plattegrond zien. De opzet van de school zal iets 

veranderen. We willen meer met leerpleinen werken. Ook de gymzaal zal 

vernieuwd worden. Het is de bedoeling dat het nieuwe schoolgebouw in het 

begin van het schooljaar 20-21 staat. De komende periode zal de buurt ook zijn 

zegje mogen doen over de plannen en kan er eventueel bezwaar worden 

ingediend. Peter wil de buurt blijven betrekken in de plannen en onderhoudt 

goede contacten met de dorpenraad.  

Actiepunten 

  

 
 

Instroom nieuwe leerlingen 

5 minuten 

Discussie Er wordt gesproken over de instroom van nieuwe leerlingen in de kleuterbouw. 

Het einde van afgelopen schooljaar zaten de klassen propvol. Peter geeft aan dat 

met de aanmeldingen dit schooljaar het leerlingenaantal niet door de 30 

leerlingen heen gaat. Ouders in met kinderen die voor de zomer 4 jaar worden is 

gevraagd te wachten met instromen tot na de zomervakantie. De aanwas van uit 

Amsterdam-Noord is verlaagd. De vergadering is hier tevreden over. 

Actiepunten 
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Tussenschoolse opvang 

5 minuten 

Discussie Peter geeft aan dat met ingang van het aankomende schooljaar de leerkrachten 

in een roulatieschema zelf de tussenschoolse opvang zullen verzorgen. Het 

rooster is zo opgesteld dat iedere leerkracht 1 dag in de week zijn pauze buiten 

op het schoolplein heeft. Het contract met de huidige partij zal per aangetekende 

brief na de meivakantie worden opgezegd. Hierdoor blijft er geld over en kunnen 

er nieuwe materialen worden aangeschaft. Peter zal dit samen met de 

gymleerkracht bekijken. Ook zou de ouderbijdrage omlaag kunnen. De 

vergadering geeft aan dat het verstandig is hiermee nog even te wachten. Het is 

altijd moeilijk om die later weer te verhogen indien nodig. De schooltijden blijven 

gelijk. In een eerder stadium is over een mogelijk continurooster gesproken, maar 

dat ligt niet meer op tafel. 

Actiepunten 

  

 

Rondvraag 

20 minuten 

Discussie Jan-WIllem: Voordat er een nieuw schoolgebouw staat zijn we 2 jaar verder. De 

acties om het schoolplein op te knappen zijn gestaakt. Kunnen we niet iets doen 

om in deze overbruggingsperiode van 2 jaar het schoolplein op te leuken? 

Peter: Hier gaan we over nadenken. Samen met de gymdocent bekijken we of we 

nieuw materiaal kunnen aanschaffen. We gaan geen nieuwe voorzieningen of 

klimrekken neerzetten. 

 

Eric: Komt er nog een ouderpanel? 

Peter: Ja, er gaat morgen een digiduif uit met de uitnodiging. Hij zal gaan over 

toetsen. 

Eric: Niet over de identiteit? 

Peter: Nee, eerst wil ik binnen de school met het team de kaders hiervoor 

duidelijk hebben. Toetsen kwam ook duidelijk naar voren tijdens de enquête. 

 

Eric: Hoe zit het met onderwijsassistenten? Voor hoeveel dagen zullen die 

worden ingezet in de school? 
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Peter: Het is de bedoeling dat we het aankomende schooljaar voor 2 a 3 dagen 

een onderwijsassistent hebben rondlopen. Deze zal met name worden ingezet in 

de onderbouw. 

 

Eric: Wat is de status van Hallo Muziek? 

Peter: We hebben nog een contract van een jaar. Het aankomend jaar gaan we 

evalueren en kijken of we misschien tot een uitgeklede versie komen. We willen 

iets breder gaan kijken. De ouderraad is heel fanatiek en die willen we ook 

betrekken. 

 

Jan-Willem: Peter, had jij nog een vakantiereglement voor mij? 

Peter: Die stuur ik naar je toe. 

 

Vaststelling volgende vergadering → 11 juni 

Actiepunten 

  

 


