
OBS De Weidevogel

Vergadering 2020-2021

25 mei 2021 19.30 - 21.30 uur

Soort vergadering Bijzondere vergadering Medezeggenschapsraad

Voorzitter Marthje Wijs

Notulist Dorcas Borgers

Aanwezigen Ankie v Akkeren, Dorcas Borgers, Ankie Halsema, Sanne Mellema,
Marthje Wijs, Peter Lakke (directie)

Afwezig ...

Agenda
1. Opening en notulen 19 april 2021
2. Medelingen / vragen
3. Actielijst (zie bijlage)
4. Communicatie
5. NPO
6. Verbouwing
7. Formatie
8. Situatie groep 7- stand van zaken
9. Directievoering OBS De Weidevogel
10. wvttk/rondvraag

Actielijst: toevoegen aan eind

1. Opening + Notulen 19 april 2021

● Notulen bijzondere MR vergadering 19 april 2021: goedgekeurd dd 20 mei

2021 en bij deze is de goedkeuring bevestigd.

De notulen zijn dankzij AvA al op de website geplaatst.

Actiepunten

o

2. Mededelingen / vragen
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Mededelingen
/ vragen

Sanne geeft aan nieuwe stukken graag per mail te ontvangen en ziet ze daarna

graag in de drive. Peter geeft aan dat hij geen nieuwe stukken per mail wil

versturen.

Er wordt afgesproken dat nieuwe stukken in de drive geplaatst worden waarbij

een kattebel aan de rest gemaild wordt dat deze stukken er in staan.

Voor aankomende vergaderingen wordt een map “aankomende vergadering

gemaakt” waar de stukken in geplaatst kunnen worden.

De agenda voor de aankomende vergadering moet opgesteld worden.

Actiepunten

Peter

MR

Zorgt dat iemand van de MR toegang krijgt tot de website om de notulen van de
MR er op te plaatsen.

Stelt conceptagenda voor de juni-vergadering op.

3. Actielijst

Peter

MR

Peter & Dorcas

Peter

Peter

Peter

Vult de MR folder verder aan met historische en actuele stukken.
 
De MR vergaderstukken worden door de MR in de folder geplaatst.

Peter geeft aan dat er toch geen MR agenda in de drive bestaat.

Dorcas pakt dit op en stemt af met Peter.

Zou in een eerdere nieuwsbrief de stand van zaken ten aanzien van ontwikkelingen

en aanpak van het achterstallige onderhoud van de school delen. Hij heeft pas deze

week info over achterstand van de school en deelt deze in de nieuwsbrief. Peter

meldt wat er nu aan onderhoud gedaan wordt aan het schoolplein en zal de

schenking voor het speeltoestel door de stichting en de schenking voor de Bieb via

de ouderraad delen.

Ouderavond gaat niet in mei plaatsvinden, dat zal in juni zijn.

Peter prikt daar op 26 mei een datum voor, ongeacht de vorm.

Tijdens de ouderavond kan een tipje van de sluier gelicht worden over waar het

team mee bezig is (onderwijsvernieuwingen, formatief evalueren, portfolio,

afschaffen CITO, NPO), ook door het team zelf  en ook de voortgang van de

verbouwing zal besproken worden.
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Peter

Peter heeft nogmaals een oproep voor technische ondersteuning van de school
gedaan. De enige ICT-er heeft ontslag genomen. De MR vraagt of Innoord hier niet
in kan faciliteren?

Maakt IEP voor de ouders meer inzichtelijk.
Dat kan nog niet, het moet nog gecompleteerd worden.
De website is prima en kan alvast bezocht worden voor meer informatie. De stukken
zoals die er nu liggen stuurt Peter tijdig voor de volgende vergadering door.

 

Actiepunten

4. Communicatie

Het zou fijn zijn als de ouders beter geïnformeerd worden. Er is bijvoorbeeld niet

actief geïnformeerd over het inzetten van LIO stagiaires. De Oudergeleding deelt

het standpunt van de directie dat het goed is dat er opgeleid wordt. Dat delen is

ook zeker positief. Het idee wordt geopperd dat aan het begin van het jaar gemeld

wordt dat er weer 5 stagiaires opgeleid worden met een korte toelichting.

De oudergeleding van de MR geeft aan dat voor betrokkenheid informatie nodig

is. Dat dit ook zaken los van de urgente zaken betreft, waaronder leuke zaken,

onderhoud, bibliotheek, etc. Voor het goed functioneren van een school is

verbinding tussen ouders en school nodig. Peter is van mening dat er prima

geïnformeerd wordt.

Actiepunten

Ankie v A Deelt in het overleg op 26 mei in het team dat het als waardevol gevoeld wordt
dat de betrokkenheid van stagiaires gemeld wordt.

5. NPO
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Peter heeft verschillende stukken in de drive geplaatst, waaronder ook het

keuzemenu. Het is aldus Peter vrij duidelijk vanuit de scan welke interventie

gekozen kan worden.

Er wordt medegedeeld dat 10% van het NPO wordt afgeroomd naar het

expertisecentrum van Innoord, hetgeen is ingericht voor speciale hulp voor

kinderen, die alsdan bovenschools aangeboden zal worden.

Hier mogen wij dan ook gebruik van maken.

Taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling zijn onderwerpen die binnen de

school vooral aandacht krijgen.

Culturele en creatieve vorming zijn relevant aldus de oudergeleding van de MR.

Vandaag heeft 90% van de kinderen de CITO gescoord als ingeschaald.

Er komt nog een hart en ziel analyse.

Voor de kleuters worden de gegevens gehaald uit het kind-volgsysteem KIJK.

Deze week wordt nog verder geanalyseerd.

De oudergeleding van de MR geeft aan dat er in de scan ook ruimte is voor de

zachte gegevens op basis van de observaties van leerkrachten en andere vakken

buiten taal en rekenen. Deze zijn nu niet weergegeven in de scan. De MR vindt het

van belang dat deze ook worden meegenomen.

Dit is niet helemaal zoals de NPO aangeeft dat het moet aldus de oudergeleding,

ook de softe gegevens moeten aangeleverd worden.

Peter heeft vanochtend de harde gegevens in DUO gezet, de scan is ingediend.

Hij is wel voornemens om hiernaast een stap te maken om het team te versterken

voor de lange duur.  Peter geeft aan dat de schoolscan nog aangevuld zal worden

met de zachte gegevens; observaties leraren, hart en ziel, kijk-meting.

Advies MR is breed te kijken wat er nodig is in investering. Wat is er nodig aan

kennis binnen in het team. Peter acht het niet aanbevelenswaardig om alles

extern in te kopen. Marthje geeft aan dat een mix zeker niet uitgesloten moet

worden. Hiernaast duidt ze dat de ontwikkeling van de kinderen een grote rol

moeten spelen en dat de visie van InNoord geen relevante factor moet zijn. Peter

geeft aan dat het belang van de kinderen altijd de hoofdrol speelt.

Actiepunten

Peter

Peter

Deelt het tijdspad verkregen uit het NPO overleg.

Deelt de keuzes op voorhand met het team, op 9 juni worden de eerste keuzes
met het team besproken, dan kan Peter het met ons delen uiterlijk de 14e.
Peter zet alles in concept in de drive en geeft een kattenbelletje aan de MR,
omdat de MR geen info bij plaatsing nieuwe stukken ontvangt.
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6. Verbouwing

Peter zou de MR nog informatie verstrekken, voornamelijk wie aanspreekpunt is

voor het proces, aangezien Peter alleen nog over het gebouw gaat, en hoe de

verschillende stappen in het project/proces er uit zien. De informatie die we

ontvangen hebben, geeft daar naar de mening van de oudergeleding nog niet

voldoende inzicht in.

Peter geeft aan dat Robert Meijer de ingehuurde projectleider (red. via gemeente

Amsterdam) is en Peter Meijboom vanuit Innoord de verantwoordelijke is.

Verslagen en tekeningen zijn en worden op de schoolwebsite geplaatst.

Woensdag 2 juni wordt Peter volledig bijgepraat.

Over 2-3 maanden worden vergunningen aangevraagd. Het verdere proces is

Peter (nog) niet bekend.

Sanne vraagt naar de mediation, waar het stadsdeel heeft bemiddeld tussen

schoolbestuur en Dorpsraad. Uit de bemiddeling is voortgekomen dat het proces

doorgang kan vinden wat voor de planning het volgende inhoudt:

1. Het definitieve plan wordt nu gemaakt; waarna

2. De vergunningen aangevraagd kunnen worden; waarop

3. Bezwaar ingediend kan worden door belanghebbenden;

4. De bouwvergunning verstrekt wordt; een absoluut vereiste van de MR en

school, voordat de volgende stap gezet wordt

5. De huidige school wordt gesloopt;

6. Er wordt gebouwd.

De oudergeleding van de MR wil dat na stap 5 direct begonnen wordt met de

bouw. Peter geeft aan dat met de gemeente inderdaad is afgesproken dat de

termijn tussen sloop en oplevering zo kort mogelijk moet zijn.

Bij geen bezwaar kan in aankomend schooljaar al verhuisd worden naar een

tijdelijke locatie. Deze locatie moet de komende 3 jaar voor 3 tijdelijke

huisvestigingen gebruikt worden, dat lijkt een uitdaging.

Sanne vraagt of de school niet beter vertegenwoordigd kan worden in de hele

procedure, omdat ze het gevoel heeft dat dit nog onvoldoende gebeurt.

Peter geeft aan dat dit met betrekking tot de inrichting van de school goed

geregeld is, dat hij daarbij nauw betrokken is.

Dit is bij het bestuurlijke proces niet het geval. Daar blijft Peter buiten.

Robert Meijer is specialist en begeleid nu 5 nieuwbouwtrajecten in Noord.



OBS De Weidevogel

De Oudergeleding geeft aan graag heel goed geïnformeerd te willen worden en

duidelijk hebben dat de belangen van team, ouders en kinderen goed bediend

worden. En dat niet slechts bestuurlijk gekeken moet worden.

Peter geeft aan dat dat zijn rol is en dat hij deze ook pakt.

Actiepunten

Peter

Peter

Peter

Heeft 2 juni overleg met Robert Meijer en Peter Meijboom en zal vragen of Peter
Meijboom het verslag met de MR deelt. Verzoek van Ankie v A. is daarin
bovenaan een tijdslijn op te laten nemen.

Draagt zorg dat alle publieke informatie met betrekking tot de verbouwing op de
schoolwebsite wordt geplaatst

Vraagt of Robert aan wil sluiten bij de volgende MR-vergadering teneinde de MR
te informeren over het proces, de planning en overige vragen welke in deze leven.

7. Formatie

Annette gaat weg, waarvan Peter aangeeft dit heel jammer te vinden.

Veel andere collega’s leveren om verschillende redenen een dag in.

1 iemand is aangenomen voor groep 7.

Er is nog een aantal andere leuke sollicitanten, die zouden het gat van de

overblijvende 3 dagen in moeten vullen.

Marthje geeft aan dat er wel veel versnippering lijkt te ontstaan en vraagt hoe dit

wordt gezien. Peter geeft aan dat de school streeft naar een 3 om 2 verhouding bij

twee docenten voor 1 klas, in plaats van 4 om 1. Dat eerste is nodig voor de

binding.

Marthje vraagt of hij dat kan toelichten, waar dit op gebaseerd is.

Peter geeft aan dat het  bij een 4 om 1 verhouding zowel voor de leerkracht als

voor de kinderen iedere week even wennen is.

De docentengeleding geeft aan dat wanneer een leerkracht 1 dag voor de groep

staat, deze minder goed iets neer en door kan zetten noch iets in een

opbouwende lijn neer kan zetten. Het kost meer energie met minder resultaat.

Je bent je eigenlijk steeds weer een beetje aan het inwerken.

Marthje vraagt of dit bij 2 om 3 dan niet ook het geval is.

Hierop wordt door Peter en de leerkrachtgeleding geantwoord, dat full time het

meest ideaal en 3 om 3 het beste alternatief (maar te kostbaar) en daaropvolgend

2 om 3.
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Vanaf komend schooljaar verdwijnt groep 1c weer, dan valt ook de grootte van

groep 3 mee. Het schooljaar erop is groep 3 weer groter.

Groep 7 is bij hoge uitzondering gekend in de formatie (zie punt hieronder).

Marthje merkt op dat bij het groter worden van het team ook de verhoudingen

binnen het team weer veranderen en vraagt of daar aandacht voor is. Peter geeft

aan dat er een tweedaagse teambuilding sessie komt, hetgeen aldus Marthje een

mooie start is.

Peter geeft aan het team als stevig te zien.

Actiepunten

-

8. Situatie groep 7  - stand van zaken

Het is aldus Peter een ingewikkeld proces dat de volle aandacht krijgt.

De eerste vraag is of er een goed beeld is van de situatie en hoe men tot de

oplossing gekomen is.

Marthje geeft aan dat de behoefte van de klas is, dat er een leerkracht is die de

klas en haar behoeften kent. Dat er continuïteit en stabiliteit nodig is.

De vraag wordt gesteld of 2 leerkrachten de oplossing is voor deze groep.

1 Fulltime leerkracht zou de voorkeur hebben, maar dat is niet mogelijk. Peter

geeft aan ook geen leerkracht van buitenaf te willen betrekken, dat niet als

oplossing te zien, dat de huidige invulling de beste invulling is.

Marthje vraagt wat men inzichtelijk heeft gekregen waar noodzaak aan is.

De ouders vinden het klimaat in de klas heel relevant.

Wat zou daar wenselijk in zijn?

Benadrukt wordt dat voor het vinden van een oplossing, de oorzaak van het

ontstaan van de huidige situatie wel heel helder moet zijn.

Peter geeft aan voor de groep de 2 volgende zaken te ambiëren:

- Hij wil de kinderen over een jaar echt goed afleveren.

- Aan de teamspirit van de klas moet gewerkt worden.

Advies van Marthje is om vooral samen met ouders en leerkrachten te zoeken

naar de weg omhoog.



OBS De Weidevogel

Peter is niet in gesprek met ouders die mogelijk naar een andere school willen

overstappen, wel met de ouder(s) van 1 kind waarbij het hem bekend is. De MR

geeft aan dat het ook indirect bekend is gemaakt, dat hij hier wellicht ook iets

mee moet doen.  De ouders zijn niet benaderd naar aanleiding van de informatie

die de school nu heeft.

Marthje geeft aan dat wanneer ouders de school verlaten, dat dit dan ook weer

een andere dynamiek in de groep geeft waar rekening mee gehouden moet

worden.

Peter geeft aan dat deze situatie hem aan het hart gaat en dat hij het graag anders

had gezien, waarop Marthje adviseert zijn dilemma’s in deze met de oudergroep

te bespreken.

Actiepunten

9. Wvttk / rondvraag

Peter Directie mededeling:

Begin komend schooljaar wordt een advertentie geplaatst voor een nieuwe

directeur. De keuze voor het starten van de procedure in het nieuwe schooljaar

behelst dat bij een soepel verloop ervan, een nieuwe directeur waarschijnlijk per

1 januari zal kunnen starten.

Na de start van de nieuwe directeur zal Peter nog het hele schooljaar betrokken

blijven bij school om de continuïteit te borgen.

Dorcas vraagt of niet nu al gestart moet worden met de wervingsprocedure, zodat

een eventuele nieuwe directeur zo vroeg mogelijk in het schooljaar kan starten en

daar nog echt wat kan neerzetten.

Dit is aldus Peter niet mogelijk, vanwege de zomervakantie die er tussen zit,

opzegtermijnen, het aantal gespreksrondes etc., welk antwoord het voor Dorcas

nog niet helder maakt waarom het niet kan.

Peter meldt dat in de procedure iemand van de ouders en vanuit het team

betrokken zijn, terwijl zij niet per se MR afgevaardigden hoeven te zijn. Hiernaast

zit er vaak nog een directielid van InNoord bij (Mirjam Leinders = voorzitter RvB

InNoord).
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Allen Tot slot wordt beslist dat de volgende vergadering wordt verplaatst van 7 juni naar

14 juni 2021.

Actiepunten

Peter

Peter

Ankie v A

Ankie v A

Nodigt Mirjam Leinders van InNoord uit in de eerste vergadering in het nieuwe
schooljaar om de MR hierover bij te praten, in te lichten.

Verzoekt Mirjam om een kennisgeving uit te sturen dat Peter afzwaait zodra een
goede vervanger gevonden is en betrokken blijft en het verzoek is dat deze
mededeling voor de vakantie gedaan wordt.

De datum van de nieuwe vergadering (14 juni) wordt in de agenda van Social
Schools geplaatst.

Op de website wordt melding gemaakt van de meerdere vergaderingen die
hebben plaatsgevonden vanwege COVID en de daarnaast wordt de wijziging van
de datum van aankomende vergadering vermeld, van 7 naar 14 juni. Dit in
verband met het goed kunnen bespreken van het NPO-plan.


