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Vergadering 2019-2020 

16 december 2019 18.00-20.30 uur 

Soort vergadering Algemene vergadering Medezeggenschapsraad 

Voorzitter Jan-Willem Wirtz 

Notulist Ankie van Akkeren 

Aanwezigen Peter Lakke, Jan-Willem Wirtz, Marije de Vries, Ankie Halsema en Ankie 
van Akkeren 

Afwezig  

 
Jan-Willem opent de vergadering.  
16 december 2019 18.00 - 20.30 
 
Agenda MR 
Met directie 
 

1. vaststellen agenda 
2. goedkeuren notulen 
3. communicatie 

4. formatie 

5. pest coördinator aanstellen 

6. vertrouwenspersoon aanstellen 

7. goedkeuren schoolplan  

8. aanpassen schoolgids 

9. waarop wordt het definitief advies in groep 8 gebaseerd? 

10. stand van zaken talentontwikkeling en leerteams, ouderpanel en ouderavond 

11. begroting school 

12. begroting Stichting de Weidevogel 

13. nieuwbouw 

14. schoolplein 

 
Rondvraag 

15. Rondvraag 
 
Zonder directie 

16. begrotingsplan MR 
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1, Vaststellen agenda. 

 

 als extra punt wordt toegevoegd: update ouderpanel - bij nr 10. stand van zaken 

talentontwikkeling 

Actiepunten 

  

 
 

2. Goedkeuren notulen 

 

Allen De notulen van 31 oktober 2019 worden goedgekeurd 

Actiepunten 

Ankie v A Publiceren notulen op de website 

 
 

3, Communicatie. 

 

Peter 
 
 
 
Marthje 
Marije 
 
 
 
Peter 

Peter zegt dat communicatie vanuit de directie beter is tov vorig jaar door Social 
Schools. Vanuit de groepen ook.. 
Toch is nog steeds 15% van de ouders niet aangesloten op Social Schools. 
 
Marthje en Marije pleiten voor meer en meer specifieke communicatie over de 
Weidevogel.  Bv over het lerarentekort, de talentontwikkeling, formatie en 
nieuwbouw. Ook als er geen definitieve oplossingen zijn, kun je als school laten 
weten waar je mee bezig bent. Ouders kunnen dan ook gaan meedenken. 
  
Peter zegt dat er over de nieuwbouw waarschijnlijk nog voor de vakantie een 
bericht komt over de nieuwbouw.  
Per 1 januari komt er op de website een item “nieuws over de nieuwbouw”. 
 

Actiepunten 

Peter Bericht naar de ouders over de nieuwbouw. 
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4. Formatie 

 

Peter 1. “4-daagse schoolweek” 

1.1. Als school is de Weidevogel aangemeld om mee te doen aan een 

“4-daagse” schoolweek. Leerkrachten werken over 4 dagen. 

Kinderen gaan 5 dagen naar school. De 5e dag wordt ingevuld 

door gym, muziek, bevo etc. Niet een ideale oplossing. Nu heeft 

de Weidevogel voor alle groepen mensen, maar is heel krap. De 

basiszorg/extra ondersteuning staat onder druk. De extra dag kan 

gebruikt worden voor de extra kwaliteit van het onderwijs. de 

winst is dat je elke dag een leerkracht vrij roostert binnen de 

school. Dus als iemand ziek is kun je dat opvangen. En anders kun 

je die inzetten voor ondersteuning. We gaan nog wel uit van een 

volledige formatie, maar gaat om de calamiteiten bij ziekte van 

personeel en extra ondersteuning voor zorgkinderen.  

1.2. Binnen Innoord worden parttimers gevraagd extra gaan werken 

binnen de Stichting. Ze krijgen hier een bonus voor. Medewerkers 

kunnen niet weggekaapt worden. 

1.3. Ander alternatief is 4 dagen langer naar school. School mag ook 

van 26 naar 25 uur per week. 

1.4. 29 en 30 jan is tweedaagse staking. Gebruiken voor plan van 

“4-daagse” schoolweek. 

1.5. Subsidie aanvraag mogelijk voor de ondersteuning van dit 

programma 

MR oudergeleding zegt dat het team er achter moet staan, het is belangrijk de 

huidige leerkrachten te behouden 

2. We bespreken de huidige formatie. Eind januari gesprekken met het 

team. Rond maart wordt samen, maar ook los van Innoord een 

wervingscampagne gestart. Innoord heeft het grootste lerarentekort van 

heel Amsterdam. 

Actiepunten 

  

 
 

5./6. Pest-coördinator/ vertrouwenspersoon aanstellen 

 

 Pest-coördinator (veiligheidscoördinator)  en vertrouwenspersoon aanstellen.  
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Peter Het pestprotocol en een methode bestaat, maar geen van de leerkrachten kan dit 

invullen. Alle leerkrachten hebben alle taakuren ingevuld. 

Vertrouwenspersoon is nu extern. 

De vraag is of beide functies extern kunnen worden ingevuld, of door een 

ondersteunend iemand. 

Actiepunten 

Peter Peter gaat na of beide functies extern kunnen worden ingevuld door dezelfde 

persoon en of deze door een ondersteunend iemand kan worden ingevuld.. 

 

7. Goedkeuren schoolplan. 

 

 Marthje heeft opmerkingen over het Pedagogische stuk. 

Ankie v H. heeft ook nog opmerkingen. 

Deze worden gedeeld. Alle MR leden keren per mail goed. 

Actiepunten 

Marthje 
Ankie v H. 

Allen 

 

Peter 

Marthje heeft opmerkingen over het Pedagogische stuk en deelt deze. 

Ankie v H. heeft ook nog opmerkingen en deelt deze. 

Alle MR leden keuren per mail goed. 

 

In februari na de voorjaarsvakantie wordt via een ouderavond gecommuniceerd 

wat de stappen zijn de komende tijd op het gebied van de talentontwikkeling en 

de  leerteams. 

 

 

8. Aanpassen schoolgids 

 

Peter Is bijna klaar en wordt dan vrijgeven op website venster / scholen op de kaart 

Actiepunten 
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9. Waarop wordt het definitief advies in groep 8 gebaseerd? 

 

Peter Het definitieve advies in groep 8 wordt gebaseerd op 3 dingen: 

1) de groei van de cito (vanaf groep 4, dus 4, 5, 6, 7 ) 3 vakken + begr lezen, 

weergegeven in de potentie onderwijsniveau VO 

2) Snappet 

3) Sociaal emotioneel 

Eind toets (AMN) telt niet mee. Voor 28 jan wordt het definitief advies geven. 

Eind toets Cito was niet adaptief, vraag is voor andere toetsen wat we gaan 

gebruiken. 

Sinds 3 jaar is de eindtoets opengesteld.  

Sinds dit jaar zijn alle Cito toetsen vrijgegeven. Er zijn geen vaste toetsweken 

meer, en ze kunnen adaptief zijn. 

De uitslag van de eindtoets is alleen in zoverre nog van invloed als het hogere 

uitslag betreft. 

Eind groep 6 wordt al een voorlopig advies gegeven. 

De leerkracht is leidend, maar het is een schooladvies en daarom is ook IB of 

iemand van de directie erbij. Hiervoor is bewust gekozen. Mocht een ouder het 

niet eens zijn met het advies, dan is het 2e en eventueel 3e gesprek zonder de 

leerkracht. 

 

Op het gebied van toetsen willen we veranderen. Naar formatief toetsen. De IEP 

binnen Innoord is nu bezig met een pilot. Binnen de Weidevogel is er ook een 

leerteam bezig met toetsen en portfolio. 

Actiepunten 

  

 
 

10. Stand van zaken talentontwikkeling, leerteams, ouderavond en ouderpanel 

 

 Stand van zaken talentontwikkeling en leerteams, welke op een ouderavond in 

januari 2020 gecommuniceerd zou worden.. Bij agendapunt 7 “goedkeuren 

schoolplan” is dit al besproken. De ouderavond over de voortgang van de 

talentontwikkeling en de leerteams wordt verschoven van januari naar net na de 
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voorjaarsvakantie. Vanwege onderstaande extra ouderavond begin februari over 

het lerarentekort. 

 

Naar aanleiding van het ouderpanel dat ging over het lerarentekort is besloten op 

14 februari plenaire ouderavond te houden waar op 3 fronten hulp van ouders 

wordt gevraagd. 

1) ondersteuning bij zelfst werken (surveilleren) 

2) talenten van ouders in klas benutten - workshops 

3) hoe profileren we ons als school voor huidige leerkrachten te behouden 

en nieuwe aan te trekken 

Na het algemene plenaire  deel met ouders in gesprek. Er zullen ook 

Intekenlijsten liggen. 

 

Moet duidelijk zijn wat verwacht je van ouders. En ouders van te voren kunnen 

inplannen. 

Misschien Erik Bunting vragen te vertellen over zijn ervaring van vorig jaar. 

Actiepunten 

Peter  Erik Bunting vragen te vertellen over zijn ervaring van vorig jaar. 

 
 

11. Begroting school 

 

Peter De begroting van de school staat nog ter discussie vanwege de nieuwe 

bekostiging. De Weidevogel krijgt geen extra bekostiging. 

De Weidevogel krijgt daarom de formatie niet gefinancierd. Er is 90.000  a 95.000 

euro tekort.  

Verschil tussen school met hoog en laagopgeleide ouders wordt steeds groter. 

Het is aan Innoord om voor alle 16 scholen de begroting sluitend te krijgen 

Actiepunten 

Peter Peter mailt de begroting ter advies 

 
 

12. Begroting Stichting de Weidevogel 

 

Peter De begroting moet nog worden gecontroleerd door een onafhankelijke 

kascommissie 
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Met die mededeling kan het worden gepubliceerd aan de ouders. 

Actiepunten 

MR ouder 
geleding 

publiceren Begroting van de Stichting onder voorbehoud van de controle door 
een onafhankelijke kascommissie 

 
 

13. NIeuwbouw 

 

Peter De dicussie over de dakrichtingen is binnen de gemeente opgelost. 

Naar de ouders wordt via een brief de laatste stand van zaken gecommuniceerd. 

Actiepunten 

Peter de laatste stand van zaken communiceren richting ouders 

 

14. Schoolplein/schoolgebouw 

 

Peter 
 
 
 
Jan-Willem 

Peter zegt dat er geen geld meer van Innoord wordt besteed voor schoolplein of 
het gebouw. 
Vanuit Stichting is er nog geld over voor het schoolplein 5000 (+ 5000 reserve). 
Voetbalveld is niet van de school. Ouders vragen MORA meldingen te doen. 
Leerlingenraad doet suggesties. 
Voor 1 april uitgeven, voor de lente. 

Actiepunten 

MR ouder 
geleding 

Ouders vragen MORA meldingen te doen voor onderhoud aan het voetbalveld. 

 
 

15. Rondvraag 

 

Jan-Willem 

 

 

 

 

1. Jan-Willem - verzoekt om de MR vergadering van maandag 20 april naar 

woensdag 15  april 13.00 uur te verzetten.  

→ Iedereen gaat akkoord. 

2. Jan-Willem - groepsgrootte groep 5. Toch weer 1 kind erbij 
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Marthje 

 

 

Marije 

Jan-Willem 

→ Peter : Er gaan 5 kinderen binnen de school weg. Dus toch gekozen voor 1 

kind erbij. We moeten een gemiddelde  van 210 kinderen op 1 oktober 

hebben. De peildatum blijft 1 oktober, ook al komen er na die tijd nog veel 

kinderen bij.. Er worden alleen aanpassingen van de telling gedaan als op het 

niveau van de stichting de toename  meer dan 6% is. 

3. Marthje - Ouders stellen vragen over het kijken van filmpjes tijdens de lunch 

en het spelen van spelletjes op de computer.  

→ Peter zegt dat hier aandacht aan wordt besteed. 

4. Marije - agendapunt voor  volgende keer : Ouderavond voorbespreken 

5. Jan-Willem - volgende vergadering 10 februari starten zonder directie om 

agenda te bepalen en eventuele punten zonder directie en met directie 

vanaf 18.30 u. Woensdag  15 april ook eerst om 13.00 uur starten zonder 

directie. 

Actiepunten 

Ankie v A aanpassen  MR datum 20 -> 15 april  op de website 

 
 

16. MR begroting 

 

Peter Er is 500 opgenomen in de schoolbegroting. 

Actiepunten 

Ankie H. mailt voorstel 

 
 
 
 

 
 


