Notulen MR 24 april 2020 (online via Meet)
Aanwezig; Kamber Sener, Menca Deinum, Manuella Grzankowska, Asiye
Turkmen, Bianca Veldhuis, Peter Snijders
Afwezig: Rachid Moumli
1. Bianca opent de vergadering en zit deze voor (vanwege afwezigheid Rachid)
2. Notulen en actielijst
Notulen van 3 februari 2020 is goedgekeurd.
- Aan Rachid vragen of hij feedback heeft op de activiteitenplan van Kamber.
3. Mededelingen
Peter presenteert de kwaliteitskaart heropening school na de meivakantie op 11 mei. Alle vragen uit
de MR worden toegelicht aan de hand van de kwaliteitskaart.
4. Notulen van de GMR
De bestuursbegroting en het bestuursformatieplan zijn doorgestuurd. Dit is het onderliggende
document voor de de schoolbegroting en het formatieplan van de school. Deze punten komen terug
bij agendapunt 6 en 7.
Er zijn geen vragen verder uit de MR.
5. Noodplan lerarentekort Amsterdam
De IJdoornschool heeft gekozen voor variant 4 (een combinatie van 1 en 2, grotere groepen met
inzet van diverse externe specialisten). Ivm de coronacrisis is het op dit moment onzeker hoe het
noodplan ingezet gaat worden. Wellicht weet de directie begin juni meer.
6. Schoolbegroting 2020
De IJdoornschool heeft minder geld ontvangen ivm fouten uit het verleden mbt leerlinggewichten.
Tevens waren de personeelskosten te hoog. De verwachting is dat dit er in 2021 gunstiger uitziet.
7. Concept formatieplan 2020-2021
Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Mede in afwachting van de ontwikkeling van de
crisis en de inzet van het noodplan.
8. Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
De groepen 8 hadden €100 ouderbijdrage betaald en de overige groepen €50.
Met toestemming van de MR wordt er aan de groepen 8 € 70,- terugbetaald en aan de overige
groepen wordt €30,- terugbetaald. Met uitzondering van de bijdragen die met de stadspas zijn
betaald.
9. Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021
Is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
10. Schoolplan 2019-2024
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Ook doorgeschoven naar de volgende vergadering.
W.V.T.T.K.
● Bianca Veldhuis: De volgende vergadering staat gepland op 18 mei. Kunnen we deze
verplaatsen naar juni om meer tijd te creëren voor de acties die nu genomen moeten
worden voor het komende schooljaar? Voorstel: 8 juni 2020?

Actielijst:

Wanneer:

Wie:

Oudervertegenwoordiging
voor de GMR werven via
nieuwsbrief van de school

Na de meivakantie

Bianca Veldhuis

Vervolgcursus + basiscursus
voor mede-MR leden navragen

Na de meivakantie

Bianca Veldhuis

Activiteitenplan van de MR ter
instemming

Volgende vergadering

MR

Verantwoording
werkdrukverlagende gelden
2019-2020 uitwerken

Volgende vergadering

Menca en Manuella met
Peter samen

Jaarplanning MR 2020-2021
met directie doorspreken en
opnemen in het
activiteitenplan van de MR

Volgende vergadering

Bianca Veldhuis

concept schoolgids 2020-2021
op de agenda plaatsen

Volgende vergadering

MR

Begroting werk
drukverlagende gelden
2020-2021 op de agenda
plaatsen
Evaluatie werk verdeelplan
2019-2020 op de agenda
plaatsen
Concept werk verdeelplan
2020-2021 op de agenda
plaatsen

Vergaderdata schooljaar 2019-2020:
● 9 september 2019
● 4 november 2019
● 9 december 2019
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●
●
●

3 februari 2020
23 maart 2020
18 mei 2020
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