Notulen MR 15 juni 2020 (online via Meet)
Aanwezig; Menca Deinum, Manuella Grzankowska, Rachid Moumli, Peter
Snijders, Asiye Turkmen, Bianca Veldhuis
Afwezig: Kamber Sener
Extern
De voorzitter opent de vergadering.
1. Notulen en actielijst
De notulen is goedgekeurd en de actielijst is aangepast.
Rachid heeft een vraag over het Noodplan. Dit wordt bij punt drie besproken.
2. Mededelingen
Directie:
De tevredenheidsonderzoeken zijn afgenomen. Helaas is deze niet bij iedereen afgenomen door het
sluiten van de scholen ivm corona. Bij de kinderen is er voldoende respons, bij de ouders net aan
voldoende. Bij te weinig respons is er geen reactie. Bij de ouders is de score gemiddeld 8,4 en bij de
kinderen 8,3.
MR:
Er is bericht van Bas Moll op de vraag over de financiële vergoeding voor ouders in de MR. Het
antwoord zal worden doorgestuurd aan de MR en de directie. Eventuele vergoedingen moeten
worden opgenomen in de jaarbegroting van de IJdoornschool, maar het is niet gebruikelijk de ouders
in de MR te betalen. Veelal gebeurd dit met een afsluitend etentje of een kadobon.
3. Notulen van de GMR
● Bianca heeft de vergadering van 11 juni door omstandigheden gemist. De informatie uit de
vergadering worden, zo snel mogelijk gedeeld met de MR.
● Voortgang Noodplan lerarentekort Amsterdam
De school heeft een keuze gemaakt voor grotere groepen en gebruik maken van meerdere
vakspecialisten. Komend schooljaar gaat dit nog niet helemaal in op de IJdoornschool. Dit
omdat de IJdoornschool al met vakspecialisten werkt en we een groep minder krijgen
komend schooljaar in de formatie. Hierdoor krijgen wij al ruimte in de bezetting van
personeel.
● Grootstedelijke toeslag
In amsterdam willen ze de leerkrachten op basisscholen in specifieke wijken (zoals de
IJdoornschool) meer gaan betalen, dan in andere wijken. Dit is een punt die nog besproken
moet worden in de GMR en grote gevolgen gaat hebben.
4. Formatieplan IJdoornschool 2020-2021
Rachid heeft vragen over de keuze van twee reguliere groepen en één combinatiegroep. Peter legt
uit dat de school dit schooljaar heeft gekozen voor een instroomgroep, om meer rust in de
kleutergroepen te creëren. De combinatie groep 4 & 5 zal dit jaar een nieuwe groep worden. De
groepen vier en de groepen vijf zijn nu eigenlijk te klein om in deze samenstelling te blijven bestaan.
Er wordt goed gekeken naar de samenstelling van de combinatiegroep. Het lesaanbod in groep vier
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en vijf is goed samen te voegen. De combinatie groep 7 & 8 is al een bestaande groep die doorgaat
met de huidige leerkracht.
De (P)MR stemt in met het formatieplan.
5. Vakantie rooster IJdoornschool 2020-2021
Peter geeft toelichting op het jaaroverzicht waarin de schoolvakanties voor 2020-2021 zijn
opgenomen.
● Goede vrijdag is een dag die voor de leerlingen vrij is, maar niet voor het personeel. Deze
staat als een studiedag aangegeven in het jaarrooster. De invulling van de studiedag zal later
bepaald worden.
● Rachid wil uitleg hebben over de keuze om dit schooljaar weer meer studiedagen in te
plannen ten opzichte van vorig schooljaar. Omdat het schooljaar weer langer wordt, is er
meer ruimte om meer studiedagen in te plannen.
● Er is op de waarschijnlijke datum van het Suikerfeest een studiedag gepland.
6. Concept schoolgids 2020-2021
Peter heeft diverse stukken in de schoolgids opnieuw geschreven. De schoolgids wordt geschreven in
Vensters PO en hieruit komt een standaard format.
● Ouders kunnen via de schoolpagina bij Vensters PO veel meer informatie lezen. Dit wordt
door Rachid als een pluspunt benoemd.
● Menca merkt op dat in de schoolgids de ouderraad en oudercommissie wordt genoemd en
dat de ouderraad een verzekering afsluiten. Echter heeft de IJdoornschool alleen een
oudercommissie. De IJdoornschool heeft een niet actieve oudercommissie, wat nu als
actiepunt bij het leerteam ouderbetrokkenheid ligt. Peter wil dit in hoofdstuk vier laten
staan, omdat dit waarschijnlijk in het komende schooljaar gerealiseerd gaat worden en dan
zou de schoolgids opnieuw aangepast moeten worden. Hij wil het leerteam op deze manier
de ruimte geven.
● Tevens merkt Menca op dat bij de activiteiten betaalt uit de ouderbijdrage de zwemlessen
nog genoemd staan. Dit punt wordt verwijderd uit de schoolgids. Komend schooljaar zal er
geen schoolzwemmen in het lesaanbod zitten. Wel wordt er gezocht naar een mogelijkheid
om de kinderen die nog geen zwemdiploma hebben via een naschools aanbod hierin
tegemoet te komen.
● Menca wil de methode ICT toevoegen aan het lesaanbod in de schoolgids.
● Eventuele verdere feedback vanuit de MR mag worden doorgestuurd aan Peter voor 19 juni
2020.
7. Werkdrukverlagende gelden
Peter licht het bestedingsplan toe. Afgelopen jaar zou loubna en Sandy ervan betaald worden, maar
Sandy wordt betaald uit Vloa gelden. Hierdoor heeft Peter het bestedingsplan van komend
schooljaar aangepast. Het team wil graag meer formatieruimte. Dit heeft Peter met het huidige plan
verantwoord. Het team zal komend schooljaar actiever aan de slag te gaan, met de besteding van
deze werkdrukverlagende gelden.
De (P)MR stemt hiermee in.
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8. Vrijwillige ouderbijdrage
Marijke heeft een document aangeleverd met de bedrage die de school nodig heeft voor de kosten
van alle activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden. Dit bedrag komt echter niet binnen. De
school vult een deel van de ouderbijdrage aan met gelden die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn.
De ouderraad zou de begroting voor de besteding van de ouderbijdrage moeten op te stellen. Ook
zal de school veel actiever moeten zijn in het zichtbaar maken van het nut van de ouderbijdrage. Ook
deze taak ligt bij het leerteam ouderbetrokkenheid om dit vorm te geven. Peter is geen voorstander
van het verhogen van de ouderbijdragen voor komend schooljaar. Peter wil vanuit de nieuwsbrief
elke maand de stand van zaken van de ouderbijdrage doorgeven.
De MR stemt in met het gelijk houden van de ouderbijdrage in het komende schooljaar.
9. Schoolplan 2019-2023 en Jaarplan 2020-2021
Het schoolplan had vorig schooljaar al klaar moeten zijn en beschrijft meerdere jaren. Het plan is
opgestart maar is de laatste maanden blijven liggen. De laatste hoofdstukken hebben nog input
nodig van het team en zal dus nog aangevuld worden. Het is nog een document in uitvoering en zal
na de zomervakantie in concept aan de MR getoont worden in de eerste vergadering.
● Rachid wil weten of de gevolgen van corona een plek in dit plan? Peter vult aan dat het
Leerteam ICT gaat onderzoeken welke mogelijkheden het thuisonderwijs hebben opgeleverd
voor de school.
● Rachid mist een stukje communicatie met ouders, zoals deze vorig schooljaar is gehouden
over de voortgang van de kwaliteit van de school. Peter geeft aan dat er veel in ontwikkeling
is. Peter gaat de stand van zaken delen met de ouders.
Het jaarplan is een uitwerking van het schoolplan.
● Er staat voor het komende schooljaar een externe audit gepland. Deze is verschoven ivm
corona. De inspectie is akkoord gegaan met het voorstel van de directie en zal nu een vorm
van een interne audit worden. Peter zal dit plan delen met de MR en de volgende
vergadering toelichten.
● In het plan wordt de term OKT genoemd. Menca wil weten wat dit inhoud. De IJdoornschool
gaan vanuit de subsidie voor de familieschool meedoen aan een landelijke pilot om het
ouder-kind-team in de school vorm te geven. Uit de subsidie voor de familieschool wordt
ook de nieuwe bibliotheek vormgegeven. Deze zal rond de herfst in 2020 worden
gerealiseerd.
● Menca heeft nog enkele typefouten ontdekt in het document en mailt deze door aan Peter.
W.V.T.T.K.
● Menca wil graag weten wanneer de groepsindeling en formatie voor komend schooljaar
wordt gedeeld met ouders. Peter heeft het streven dit komende vrijdag (19 juni 2020) te
delen met ouders.
● Het voorstel vergaderdata MR 2020-2021 is akkoord en wordt opgenomen in de
jaarplanning van de IJdoornschool.
● Asiye wil graag weten of er een gezamenlijke afsluiting komt aan het einde van het
schooljaar? Dit is de school nog aan het plannen, maar de intentie is er zeker. Hierbij zullen
de kinderen mogelijk wel in shifts naar school komen. Ook zullen de ouders worden
uitgenodigd.
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●

●

Rachid wil graag weten of er nog oudergesprekken komen aan het einde van het schooljaar.
Komende vrijdag zullen de kinderen vervangende rapporten mee naar huis krijgen. Ouders
bericht krijgen het bericht zich in te mogen schrijven voor oudergesprekken via Meet. De
kleuters krijgen een certificaat. Vanaf de groepen 3 mogen de ouders ook een stukje over
het thuisonderwijs in het rapport schrijven.
Rachid wil graag weten hoe het er na de zomervakantie uit gaat zien m.b.t. de corona
maatregelen. Dit is afhankelijk van de adviezen van de overheid.Als hier niets in veranderd,
zullen de groepen na de zomervakantie weer volledig naar school komen. Wel zullen er nog
restricties aan gekoppeld zijn. De vraag is wat de collega’s gaan doen die nu aangeven wel
aanwezig te kunnen zijn bij halve groepen en niet bij een volledige groep, na de
zomervakantie. Hier is voor nu nog geen antwoord op te geven.

Actielijst:

Wanneer:

Wie:

Activiteitenplan van de MR ter
instemming

Volgende vergadering

MR

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

Volgende vergadering

Bianca Veldhuis

Zo snel mogelijk

Bianca Veldhuis

Rachid om feedback op het
activiteitenplan vragen door te
sturen aan Kamber *
Doorsturen e-mail financiële
vergoeding MR aan MR en
directie
Stukken van de GMR
vergadering van 11 juni delen
met de MR

Bianca Veldhuis

Feedback op de schoolgids
2020-2021 aan Peter mailen

voor 19 juni 2020

MR

Delen van de stand van zaken
mbt de kwaliteit van de
IJdoornschool met ouders

Zo snel mogelijk

Peter Snijders

Het plan van aanpak voor de
kwaliteitsverbetering op de
IJdoornschool

Zo snel mogelijk

Peter Snijders

Typefoutjes in het jaarplan
doorsturen aan Peter

Zo snel mogelijk

Menca Deinum
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Vergaderdata MR 2020-2021
● 14 september 2020
● 2 november 2020
● 18 januari 2021
● 8 maart 2021
● 10 mei 2021
● 21 juni 2021
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