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Vergadering 2020-2021 

18 januari 2021 (i.p.v. 14 dec 2020) 20.00 - 22.22 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Jan-Willem Wirtz 

Notulist Ankie Halsema 

Aanwezigen Peter Lakke, Jan-Willem Wirtz, Marthje Wijs, Sanne Mellema, Dorcas 
Borgers, Ankie van Akkeren, Ankie Halsema 

Afwezig Marije de Vries 

1. Opening - Voortgang Coronamaatregelen 

 

 De noodopvang op school is te groot. Dagelijks stijgt het aantal aanmeldingen op 

de noodopvang voor de vitale beroepen. 80% Van de ouders hebben een vitaal 

beroep. Je mag de ouders geen bewijsstukken vragen. 20% Van de ouders zijn 

ouders met ingewikkelde thuissituaties of kwetsbare kinderen. Peter mag van de 

minister niet vragen om bewijsstukken op waar je werkt.  

Kinderen met zware problematiek (bv via Veilig Thuis) moet je aannemen . 

Hopelijk krijgen we ruimte omdat kinderen overstappen naar de Boerderij en de 

Tinteltuin die ook opvang bieden vanaf volgende week. 

Marthje vraagt of er vanuit het bestuur andere beslissingen mogen worden 

genomen als het problematisch wordt op meerdere scholen. Ook gezien de 
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achterstanden die de leerlingen mogelijk oplopen. Zover zijn we nog niet maar 

Peter oppert dat er voor groep 8 waarschijnlijk gekozen gaat worden voor halve 

klas naar school een dag per week. 

 

J-W vraagt zich af of de voorjaarsvakantie naar voren gehaald kan worden zodat 

de vakantie in de lockdown valt. Peter geeft aan dat de vakantie in februari is 

vastgesteld en dat de Gemeente hierover gaat.  

 

J-W vraagt of er misschien bij de leerkrachten hulp kan worden ingeroepen als 

ouderparticipatie. Ankie A. geeft aan dat er misschien ouders kunnen voorlezen 

bij de kleuters. Een ouder neemt op dit moment twee of drie leerlingen onder de 

hoede. De resultaten zijn daardoor beter.  

 

Groep 8 krijgt de Midden (verder genoemd als M)  toets voor 17 februari 

aangezien het VO hierin niet erg meewerkt. Peter kan hier niet in schuiven. Tot 31 

maart is er voor de andere klassen de tijd om de M-toetsen af te nemen. Marthje 

vraagt zich af of er een plan is voor als de lockdown langer duurt. Peter geeft aan 

dat hij de voorkeur heeft om de M-toetsen niet als valide te laten meetellen maar 

om te gebruiken als instrument om te zien waar ze staan. De gemeente is hier 

echter nog niet ontvankelijk voor.  

 

Ook staat doubleren op de lijst van de mogelijkheden. Op rekenen is 20% van de 

leerlingen achteruit gegaan. Op taal- en spellinggebied zijn de leerlingen wel 

redelijk gelijk gebleven. 

 

Er zijn meer gezinnen die zich aanmelden voor het OKT.  

 

We gaan nu eerst gebruik maken van de opvang. Als we weer naar school gaan 

heeft Peter budget gekregen om de leerlingen bij te spijkeren waar nodig. 

Marthje vraagt of er nu al kan worden ingezet op bijspijkeren door inzet van een 

student bij de noodopvang zodat de leerkrachten welke daar aanwezig zijn 

kunnen lesgeven. 

 

Vandaag hebben negen gezinnen zich aangemeld bij Peter dat ze het thuis niet 

meer zo goed redden. Peter maakt zich zorgen over de sociaal emotionele 

ontwikkeling van leerlingen in de bovenbouw. Verdriet en eenzaamheid. 

 

Marthje stelt voor om leerlingen welke kwetsbaar zijn onder te brengen bij 

andere ouders. Dit min of meer te stimuleren.  

Actiepunten 
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2. Nieuwe MR  Leden. 

 

 Hartelijk welkom Sanne Mellema en Dorcas Borgers.  

Dorcas is moeder van Jeppe in groep 3. Bodi komt in maart in groep 1 bij 

Monique en Naomi. Ze wonen nu 1,5 jaar in Schellingwoude op de Korte 

Liergouw. Leuk om meer met school te bemoeien. In het dagelijks leven is ze 

jurist. Ze houdt van het water waar ze wonen.  

Sanne is moeder van Jasper in groep 3. Ze hebben nog een jonger meisje, Julie. Zij 

gaat over een jaartje naar school. Ze woont 7 jaar in Schellingwoude. Ze is van 

beroep huisarts. Op dit moment niet meer praktiserend wegens een beschadiging 

aan haar rug.  

 

Jan-Willem is vier jaar lang MR-lid geweest en de vader van Pleun uit groep 6. Hij 

is filmproducent en werkt ook voor de overheid. Hij wil nog wel langer zitting in 

de MR nemen maar hij vindt het gezond om het stokje over te dragen. Ook wil hij 

wel helpen bij de nieuwbouw. 

 

Marthje is Teamleider gedragswetenschappen voor peuters met een taal- en 

ontwikkelingsstoornis. Zij heeft nu sinds een jaar zitting in de MR. Ze is moeder 

van Bernd in groep 3, van Fake in groep 7 en ze heeft Koen op het VO. Marthje 

heeft nauwe contacten met de Stichting. 

Actiepunten 

  

3. Notulen 26-10-2020... 

 

 Deze zijn goedgekeurd. 

Actiepunten 

  

4. De verbouwing. 
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 Parool heeft een artikel geschreven dat niet heel prettig was. Vandaag zijn er 

weer nieuwe gegevens gepubliceerd. De buren vinden het pand wat dichtbij 

komen en de gemeente wil nu toch het pand wel verplaatsen dus dit is positief. 

De vleermuizentoren moet er komen, voor 1 april. Deze toren moet zo groot 

worden dat er een fundering onder moet. Dit project kost een ton. De vraag is of 

dit voor 1 april gaat lukken. 

Het concept wordt nu definitief getekend. De grond zal waarschijnlijk onder het 

kruimelbesluit vallen. Daarna zal de bouwvergunning aan de orde komen. 

Actiepunten 

  

5. Schoolplein. 

 

 Ouders hebben getracht het kleuterplein zandvrij te maken. J-W geeft aan een 

brief te hebben gestuurd aan het bestuur van Innoord over het schoolplein. Het 

uitblijven van de nieuwbouw kan eventueel zelfs duren tot aan de kerstvakantie 

2022. Op dit schrijven is nog geen reactie gekomen. Peter zal aan M. Leinders 

vragen wat de status is. 

 

Al het groot onderhoud valt onder het bovenschools budget. Klein onderhoud 

redt school niet om dit op de gewone begroting mee te nemen aangezien deze 

niet toereikend is.  

 

Dorcas vraagt of er gelobbyd moet worden bij de ouders om in te zamelen voor 

klein onderhoud. Peter geeft aan hiervoor al te lobbyen. Dit gaat over onderhoud 

van verwarmingen, tochtende ramen. Schoolplein van de kleuters is niet glad 

geplaveid door de wortels van de bomen. Veiligheid van de kinderen en 

leerkrachten op het plein, Marthje geeft aan uit naam van de MR hierover wel in 

overleg met het bestuur te willen gaan.  

 

In aansluiting hierop is het Arbo risico inventarisatieplan nog hangende. Peter zal 

dit gecombineerd opnemen. 

 

Sanne vraagt zich af of er een formelere klacht ingediend kan worden. Ze vraagt 

of er een hardere manier is om hier achteraan te gaan aangezien wederom 

overleg niet zoveel vruchten afwerpt tot nu toe. 

 

Peter geeft aan dat het schoolplein niet alleen maar van school is maar ook van 

de gemeente. Het voetbalveld is bijvoorbeeld van de gemeente. De ene keer is de 

gemeente snel hierin met reageren en de andere keer niet. 
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Ze hebben wel de schommel gerepareerd.  

 

J-W geeft aan de brief aan Innoord met ons te delen en voor de schommel een                

ander speeltoestel te kopen.  

 

Ankie A. geeft aan voor de kleuters een soort waterbaan aan te willen schaffen.              

De Overhaal kan wel facturen van twee leveranciers betalen. 

Actiepunten 

Ankie A. 
 
 
Peter 
 
 
Peter  

Ankie A. komt erop terug voor een waterbaan en een eventueel 
‘modderkeukentje’. 
 
Peter zal aan M. Leinders vragen wat de status is van de schoolpleinbrief van J-W 

aan Stichting Innoord. 

 
Peter Arboplan en plaveisel kleuterplein opnemen met Innoord 
 

6. Feestdagen en OR. 

 

 Peter geeft aan dat er goed overleg is geweest tussen de OR en hem. Dorcas geeft 

aan dat het voor de OR niet altijd duidelijk is geweest welke RIVM regels er 

gehanteerd dienden te worden. Sinterklaas was een succes.  

Kerstversiering is wat aan vervanging toe.  

Actiepunten 

Ankie H. Ankie gaat inventariseren bij de collega’s welke behoeften aan kerstspullen ze 
hebben en of er misschien ook een schoonmaakverzoek is aan de ouders rond 
deze periode aangezien sommige klassen ‘onherkenbare’ vensterbanken hadden.  
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7. Arbobeleid. 

 

 Over twee weken heeft Peter een afspraak met de Arbo om dit te bespreken. In 

de volgende MR vergadering komt hij hierop terug. Dit gaat over 

werkomstandigheden. 

Actiepunten 

Peter Op agenda volgende vergadering Arbobeleidsplan zetten.  

8. Begroting Stichting 

 

 Begroting van de Stichting: op dit moment staat de ouderbijdrage wat hoog. Deze 

mag volgens de gemeente Amsterdam niet hoger zijn dan 120 euro per leerling, 

zonder de TSO. Op dit moment staat de ouderbijdrage op 151 euro inclusief de 

TSO.  

 

J-W adviseert om nu al met de Stichting in conclaaf te gaan om de TSO los te 

koppelen. Hallo Muziek uit de ouderbijdrage te halen. Subsidie van 90.000 euro 

loopt de school mis als we de ouderbijdrage zo hoog houden. Misschien volgend 

jaar aan de ouders een aparte factuur voor Hallo Muziek sturen om de 

ouderbijdrage laag te houden.  

 

Er is een voorstel om een schenking aan school te doen van 5.000 euro ten 

behoeve van de bibliotheek vanuit de Stichting. De Stichting dient dit voor te 

leggen aan de OR.  

 

Voorstel is om het niet gebruikte gedeelte van de ouderbijdrage (door 

Coronamaatregelen) aan de ouders terug te geven. Dorcas geeft aan dat ouders 

mogelijk behoefte hebben aan een duidelijk verhaal voor wat er voor dat geld is 

gedaan en wat er is overgebleven.  

 

Peter geeft aan dat er een historische reserve aanwezig is in kas. Een deel 

daarvan kan niet worden teruggestort.  
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Arnout Wijs en Marcel Timmerhuis beheren de Stichting die de ouderbijdragen 

ontvangen en eventuele legaten van bedrijven. Op deze manier staat dit los van 

stichting Innoord en is er meer ruimte voor schenkingen.  

 

J-W vraagt zich af of het geld dat er vorig jaar is overgebleven kan worden 

terugbetaald. Peter zal uitzoeken hoeveel geld er teruggegeven kan worden. 

Verantwoorden wat de Stichting ermee gedaan heeft. Meestal worden de dingen 

uitgevoerd door de Ouderraad en zij maken doorgaans de kosten. Dan is het ook 

zichtbaarder voor de ouders waar het blijft. Peter oppert dat het misschien ook 

een idee is dat er twee OR leden tevens lid worden van de Stichting. 

 

Marthje ziet dat er 72 euro per persoon teruggestort kan worden. Verzoek van de 

Stichting is dat als er kosten worden gemaakt, dit vooraf wordt besproken.  

Ook een tip om voor volgend jaar opnieuw te bekijken of het budget voor 

beeldende vormgeving uit de Stichting betaald dient te worden.  

 

Dorcas wil graag helpen met de subsidie-aanvragen. Peter zegt dit doorgaans 

altijd zelf te regelen en bedankt voor het aanbod. 

 

Besloten wordt om 70 euro per persoon terug te storten. Nieuwe ouderbijdrage 

wordt 185 euro per persoon. Dorcas vraagt of de OR een soort leuk bericht / 

overzicht van de aanwending van de gelden wordt gemaakt. Marthje zorgt dat de 

beeldende vormgevingskosten-allocatie nog wordt aangepast. 

 

Actiepunten 

Marthje 
 
 
Allen 
 

Kosten voor beeldende vormgeving aanpassen op de begroting. 
Subsidie in orde maken voor de VLOA 
 
Beeldende vormgeving wel of niet op het budget van de Stichting zetten. Op 
agenda mei 2021. 

9. Begroting OBS de Weidevogel. 

 

 Vorig jaar is er een eenmalige schenking geweest van het schoolbestuur geweest 

van 90.000 om het tekort te dempen. Dit jaar mogen we 70.000 euro nog. Er 

komt een herverdeling over alle scholen. Er zijn scholen binnen stichting Innoord 

die tonnen over hebben door het leerlinggewicht. Hierdoor is het mogelijk om 
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een herverdeling te doen om meer evenwicht binnen de Stichting Innoord teweeg 

te brengen.  

 

Het enige dat we vernieuwd hebben dit jaar is een viertal digiborden. Het rijk 

heeft veel nieuwe computers betaald. Ook dit jaar krijgen we weer 30 

chromebooks waarvoor we maar 50 euro per stuk betalen in plaats van 300 euro. 

Dit is een meevaller. 

 

De groei van de Weidevogel is wat rooskleuriger dan die van de gemeente. Wij 

hebben als school een probleem, we worden bekeken op het aantal leerlingen 

dat binnen ons postcodegebied valt. 60% Van de leerlingen valt niet onder ons 

postcodegebied. Dit wordt nog herzien door de gemeente.  

Actiepunten 

  

10. Toetsing en Snappet. 

 

 Snappet geeft direct een rode streep door het beeld als een leerling een fout 

maakt. Dit wekt bij enkelen frustraties en een teleurgesteld gevoel op. 

Bij sommige kinderen zou je het moeten uitzetten dat de kinderen een rood kruis 

voor het gezicht krijgt. Ouder Martine wil hierover meedenken. Dorcas wil ook 

graag meedenken. Het is non conform dus hierop aansluitend mogelijk aan te 

passen. Helpen en verder helpen en niet faalangst aanbrengen. Als je grote 

afnemer bent, kun je eventueel meer gewicht in de schaal leggen. 

Actiepunten 

Volgende MR Peter komt terug op uitkomsten van het Snappetoverleg met Martine en Snappet. 

11. Terugblik ouderavond. 

 

 Lijn, visie, school duidelijk. Er zijn veel plannen, maar het verzoek is om deze meer 

uit te werken. Deze plannen zijn er, worden ook uitgewerkt. We moeten de 

ouders even meenemen in hoe ver we zijn, geeft Dorcas aan. Nieuwe ouderavond 

plannen wordt op prijs gesteld.  
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Actiepunten 

Allen Nieuwe digitale ouderavond plannen. Na 8 februari bespreken. 

12. Nieuwe MR vergadering. 

 

 We hebben eerst MR vooroverleg, eerste half uur en daarna met Peter. Wij 

vertegenwoordigen de collega’s en de ouders vertegenwoordigen de ouders.  

Van tevoren al overleg plegen met de collega’s en met de ouders om sneller 

vergaderen te bewerkstelligen.  

Ouders zijn nog niet officieel geïnformeerd dat er een wisseling van MR-leden 

heeft plaatsgevonden.  

Actiepunten 

Marthje  Nieuwe MR leden schrijven een stukje om zich voor te stellen aan de ouders ven 
leveren dit aan aan Marthje. 

13. Rondvraag. 

 

 De mailbox van Peter stroomt vol met de berichten van ouders welke 

overstappen naar de Boerderij. 

J-W neemt afscheid. 

Actiepunten 

oudergeledin
g 

8 februari om 19:30 nieuwe vergadering. Bepalen wie de vz wordt en wie de 
uitnodiging uitstuurt. 


