Aanwezig: Rachid Moumli, Bianca Veldhuis, Maaike van der Sluis, Mirjam Bremer, Menca Deinum
Afwezig: Kamber Sener en Asiye Turkmen
1. Welkom Maaike als nieuw lid van de MR. Manuella is uit de MR gegaan i.v.m. andere taken.
2. Taakverdeling MR: Menca wordt de nieuwe secretaris. Volgende vergadering vragen of een andere
ouder voorzitter wil worden. Anders blijft Rachid de voorzitter.
3. Notulen vorige vergadering
De notulen is goedgekeurd en actielijst is doorgenomen en aangepast.
Delen van de stand van zaken mbt de kwaliteit van IJdoornschool met ouders.
Is gedaan door Peter in Parro. Mirjam is voornemens om wekelijks een nieuwsbrief te versturen.
Discussie over welke dag handig is icm weekmemo leerkrachten. Donderdag met team bespreken.
4. Mededelingen directie
Mirjam licht het protocol vervanging bij zieke leerkrachten toe.
Het testen op Corona duurt erg lang (wachttijd).
Groepen verdelen is niet altijd haalbaar, er zijn geen invallers, dus is het lastig om het in deze tijd
draaiende te houden.
Vooral de huidige groepen 4 en 5 hebben de minste groei doorgemaakt in de corona-crisis.
Verwachte houding leerkracht, elke dag de school verlaten alsof je er morgen niet bent.
Over 2 weken krijgen leerkrachten wel voorrang bij het testen, evt. via een particulier bedrijf dat de
uitslag binnen een dag garandeert.
Protocol wordt ook (in het kort) gedeeld met ouders.
Andere mededelingen
- We zijn druk bezig met de familieschool. De voorbereidende werkzaamheden voor vernieuwing
van de bibliotheek hebben al plaatsgevonden.
- Bezig om spelbegeleiding tijdens de pauzes te regelen via het OKT. Ook ter stimulering van
betrokkenheid bij sportclubs e.d., want dan zien kinderen dezelfde gezichten.
- Interventie begrijpend lezen / close listening. Klassenconsultaties zijn geweest en vervolgstappen
worden op de teamvergadering besproken.
- Otto van de muziekschool heeft ook een subsidie gekregen. Hij zou graag iets willen gaan
organiseren voor de ouders. Het idee is om de oudercommissie bij elkaar te roepen om te vragen
wat ze willen. Bijv. dansen voor ouders.
- Het schoolplein wordt vernieuwd. Er is een subsidie voor een groen schoolplein. Er komt iemand
met de leerkrachten en kinderen bespreken wat ze graag zouden willen. Via de nieuwsbrief
worden ook ouders gevraagd om inspraak. Het is wenselijk om de buurt ook te betrekken bij het
onderhoud.
5. GMR
Het voorstel Amsterdamse toeslag lerarentekort moet in de GMR nog worden goedgekeurd.
Het gaat wel wat beter met het lerarentekort. Er zijn minder vacatures, maar wel verborgen vacatures,
omdat er geen bevoegde leraren voor de klas staan.
Maatregelen helpen wel. Bonus, gratis parkeren en er zijn veel zij-instromers.
6. Schoolgids 2020-2021
Bianca vraagt wie de genoemde gedragsspecialist voor 1 dagdeel is. Ook de invulling van de dagdelen
voor de onderwijsassistenten is niet helemaal duidelijk. Dit wordt nog besproken in de teamvergadering.
RT (remedial teaching) Marije en Gieta hebben geruild. Gieta staat nu voor de groep en Marije pakt de
RT op.
Kleine dingetjes aangegeven om aan te passen. Mirjam past het aan en dan stemt de MR ermee in.

De schoolgids komt op 4 websites te staan waaronder de website van school en in het internet
schooldossier (van de inspectie/overheid).
7. Jaarplan 2020-2021
MR stemt in.
8. Activiteitenplan MR
wordt doorgeschoven. Bianca past hem nog aan. Wordt per mail goedgekeurd.
9. Jaarverslag MR
Nu ter kennisname, volgende keer ter instemming.
Rondvraag
Rachid geeft aan dat de zij-deuren steeds dichtklappen. Bianca heeft deurklemmen gezocht, maar die
zijn nog uitverkocht bij de bouwmarkt. Mirjam heeft de vraag nu bij Marga neergelegd.
Actielijst:

Wanneer:

Wie:

Activiteitenplan van de MR ter
instemming

Volgende vergadering

Bianca past nog wat aan en
stuurt het door. Instemming
binnen 2 weken per mail.

Doorgestuurde e-mail
financiële vergoeding MR
bekijken en kijken of er een
attentie mogelijk is

voor volgende vergadering

Mirjam Bremer

Het plan van aanpak voor de
kwaliteitsverbetering op de
IJdoornschool doorsturen aan
MR ter informatie

Zo snel mogelijk

Mirjam Bremer

Maaike mapje geven met
documenten MR uit de cursus.

zo snel mogelijk

Menca Deinum

Jaarverslag MR ter instemming

volgende vergadering

MR-leden

