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Vergadering 2019-2020 

24 feb 2020 19.00-.20.30 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Jan-Willem Wirtz 

Notulist Marthje Wijs 

Aanwezigen Peter Lakke, Jan-Willem Wirtz  en Ankie van Akkeren 

Afwezig Marije de Vries 

 
Jan-Willem opent de vergadering.  
 
Agenda 

1. goedkeuren notulen 
2. noodplan 
3. begroting 
4. ouderavond 
5. schoolplein 
6. nieuwbouw 
7. punten volgende vergadering 

 
Rondvraag 

8. Rondvraag 
 
 

notulen vorige keer 

Notulen vorige keer 

 De notulen 16 december 2019 zijn goedgekeurd 

Actiepunten 

  

 
  

 
 



OBS De 
Weidevogel 

 

 

noodplan 

 

 Hoe is het tijdspad? 
Wat is het plan? 
Er zijn Amsterdam breed  kaders opgesteld voor het maken van een noodplan. De 
Weidevogel moet hier zelf een uitwerking voor maken voor de eigen school. De 
directie wil dit plan graag met input/meedenken van de MR vormgeven. 
De MR denkt dat het goed is dat ouders meedenken maar willen ook kunnen 
toetsen. 
De gemeente en het bestuur hebben gezegd dat de MR betrokken moet worden 
bij de ontwikkeling van het noodplan. 
 
Het probleem voor onze school is dat er geen ruimte is voor het geven van de 
basisondersteuning. Dit wordt nu door een ambtenaar gedaan die het goed doet. 
 
Daarnaast kunnen er geen vervangingen worden gedaan voor mensen die met 
verlof gaan of ziek zijn. 
 
Met behulp van scrummen wordt de schoolontwikkeling projectmatig 
vormgegeven. De leerteams doen een stukje van de ontwikkeling. Het  ene 
leerteam is verder dan het andere leerteam. 
 
De ontwikkelingen van de school kan mogelijk aansluiten bij het noodplan. 
 
Uitgangspunt voor scenario 2 waarin docenten in blokken lesgeven en er door 
vakdocenten les wordt gegeven, zo kunnen blokken vrijgemaakt worden. 
(scenario 2 kwam ook bij de ouderavond als meest wenselijk naar voren) 
Dit werkt vanaf groep 4.  
De docenten die vrij gemaakt worden kunnen dan worden ingezet voor 
vervanging en basisondersteuning. 
Dit vraagt flexibiliteit van de leerkrachten. 
In de kleuterklassen moet je je meer richten op werkdrukverlaging.  
 
Voor de meivakantie moet het plan klaar zijn. Daarbij moet het georganiseerd en 
goed uitgewerkt worden.  
 
De wens is om een aantal ouders mee te laten denken en helpen het plan te 
maken.  

Actiepunten 

 De oudergeleding van de MR werft ouders voor het mee ontwikkelen. 
Er wordt een gezamenlijke avond of middag geprikt om het plan uit te werken 
tussen 12 maart en 2 april. 
2 april worden ouders meegenomen in het noodplan. 
 
Peter heeft bij de gemeente de vraag neergelegd ten aanzien van vergoedingen 
van VOG’s voor als ouders ingezet gaan worden. 
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begroting 

 

 De begrotingen van de verschillende scholen van Innoord zijn nu samengevoegd. 
Andere scholen hebben bijgedragen aan het tekort van de Weidevogel.  
Door de gezamenlijk begroting hebben we nu inzicht in de andere scholen.  
 
We kunnen de begroting niet goed of afkeuren. 
 
De Weidevogel mag op een negatief saldo van 70.000. euro uitkomen. 
We investeren nu weinig omdat we toewerken naar een nieuw pand. 
Peter maakt zich hard voor het financiele solidariteitsprincipes. Wanneer je 25 
kinderen gemiddeld per groep hebt kun je precies uitkomen., ER zijn 3 scholen 
met dezelfde populatie die met dit gemiddelde niet rond komen. Hiervoor moet 
je 29-30 leerlingen hebben. Daarom wordt er nu ingezet op een eerlijke verdeling 
per leerling waarnaast extra geld ingezet kan worden volgens de 
gewichtenregeling.  
 
 
Van de 17 scholen zijn er meer dan 5 met een leerling aantal onder de 
opheffingsnorm. Een aantal zullen er mogelijk dicht gaan/ opgenomen worden in 
een andere school/fuseren.  
 

Actiepunten 

 De begroting kan worden beoordeeld in de GMR 
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ouderavond 

 

 2 april 19.30 uur 

Er zal een soort van pitch plaatsvinden en er is de mogelijkheid voor ouders om 

vragen te stellen ten aanzien van een aantal onderdelen met betrekking tot de 

schoolontwikkeling.  

Actiepunten 

 Peter stuurt een mail uit met de uitnodiging. 
 

 

schoolplein 

 

 Zowel Peter als Jan Willem hebben actie ondernomen door te kijken naar 

mogelijkheden voor het schoolplein. 

Een aantal dingen zijn al aangeschaft na inventarisatie bij de leerlingenraad. Een 

aantal tafels zijn aangeschaft, de pannadoeltjes zijn besteld.  

Zijn er nog meer wensen. 

 

Actiepunten 

 Peter en Jan Willem maken samen het plan voor het plein met Daan Peter en de 
leerlingenraad. 
 

 
 

nieuwbouw 

 

 Er was een kink in de kabel. Een grondeigenaar uit Ransdorp heeft de gemeente 

een voorstel gedaan voor ruilverkaveling. 

Er is een gesprek bij de gemeente geweest. De gemeente heeft een toezegging 

gedaan dat de nieuwe school komt op de plek van de oude school. Er is ook 

overeenstemming over de kaprichting.  

Er is een andere locatie gevonden voor het noodgebouw. 
De oudergeleding merkt op dat het wel wenselijk is dat de kinderen zo lang 
mogelijk naar de oudbouw kunnen gaan ipv eerder naar een noodgebouw. Dus 
dat noodlocatie pas ingaat als sloop ook daadwerkelijk in zicht is.  
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Actiepunten 

 De architecten kunnen weer aan het werk. 
De vergunningen gaan aangevraagd worden, waaronder een sloopvergunning. 
Binnenkort is er een bewonersavond 
 

 
 

punten volgend overleg: 

 

 Noodplan 
Werving nieuwe medewerkers/formatie verdeling 
Toezicht pauzes 
NIeuwbouw 

Actiepunten 
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Actiepunten 

  

 

 
 


