
  Wibautlaan 46, 1181 XW Amstelveen tel: 020-6413941 

 

Notulen MR,   maandag 25 juni 2018,   19.00 uur,   locatie Wibautlaan 46   

Notulist :  André 

Aanwezig :  Betty, Danielle, Marcel, Tim, Thijs, Nathalie, Michel Houttuin (dir.),

   Frans Cornet   

Afwezig :  Joy-Ellen 

 
 

19.00  

1. Opening: De voorzitter verwelkomt de heer Frans Cornet, directeur/bestuurder van 

Amstelwijs. 

 

Met Frans Cornet: 

2. Internationalisering van Amstelveen: De MR wil graag weten wat de 

internationalisering van Amstelveen voor gevolgen heeft voor de Piet Hein. De Piet 

Hein is een ‘overloopschool’ voor kinderen uit het geboortejaar 2014. Dit houdt in dat 

er in principe plaatsen en formatie zijn gereserveerd voor leerlingen die door 

overaanmelding niet geplaatst kunnen worden op scholen in Amstelveen Noord. Alle 

scholen hebben een aannamebeleid. Er is inmiddels een Amsteltaalklas voor niet-

Nederlandstalige kleuters gestart om de eerste zorg weg te nemen. De heer Cornet 

verwacht in de toekomst een forse toename van het aantal niet-Nederlandstalige 

leerlingen in Amstelveen. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Er is 

samenwerking gezocht tussen de gemeente, Amstelwijs, Amstelland en Kinderopvang 

om de aanpak te bespreken. Er komt een centraal coördinatiepunt. De MR spreekt zijn 

grote zorg uit over de te verwachten ontwikkeling met betrekking tot de kwaliteit van 

ons onderwijs en het effect op het team. 

 

3. Huisvesting: Op 29 juni 2018 loopt de bezwaartermijn af. De aanbesteding heeft 

inmiddels plaatsgevonden. Als er geen bezwaren zijn aangetekend, vindt de 

oplevering in principe eind 2019 plaats. Voor de school wordt het dan erg lastig om 

midden in het schooljaar te verhuizen. In januari 2020 verwacht de school lokalen te 

kort te komen, wellicht opvangen middels tijdelijke lokalen of in het nieuwe gebouw. 

Als de oplevering vertraagd wordt, kan er waarschijnlijk gestart worden in het 

schooljaar 2020/2021.  

 

4. Ouderenquête: De MR vond de vraagstelling soms vaag. De resultaten zijn daardoor 

lastiger te interpreteren. Veel vragen zijn standaard, met als doel alle scholen op 

hetzelfde gebied met elkaar te kunnen vergelijken. Er zijn ook enkele vragen vanuit 

Amstelwijs en de school toegevoegd. Een speerpunt is o.a. het ontwikkelen van eigen 

doelen voor leerlingen. Veel ouders hebben geen zicht op zaken die in de klas 

plaatsvinden. De school heeft de enquête laten analyseren door het 

onderzoeksbureau, maar is niet tevreden met deze analyse.  

 



5. Slogan Amstelwijs:  Frans Cornet meldt dat Amstelwijs bezig is met het ontwikkelen 

van een nieuwe huisstijl. De slogan wordt “Amstelwijs: Primair onderwijs met een 

plus.” Alleen maar goed is niet goed genoeg. Waar is de Piet Hein trots op? 

 
Plenair: 

 

6. Notulen 4-6-2018:  

Na enkele aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd. 

 

7. Mededelingen directie: Er is vandaag een brief verzonden aan de ouders van de 

leerlingen uit groepen 6 i.v.m. het ruwe speelgedrag van leerlingen tijdens de pauzes. 

 

8. Personele situatie: De formatie is rond. Er kan gestart worden met 7 kleutergroepen. 

 

9. Formatieplan: Er is sprake van een kleine overschrijding, dit wordt opgevangen 

middels gelden uit de Prestatiebox en zwangerschapsverlof. 

 

10. Vergaderrooster MR: Maandag 7 januari vervalt, 11 februari wordt 4 februari. In 

januari 2019 zijn er verkiezingen voor de oudergeleding. Thijs wordt afgevaardigde 

namens de ouders voor de GMR. 

 

11. Uitkomsten ouderenquête: Op donderdag 5 juli is er overleg tussen de directie en 

een afvaardiging uit de MR om de conclusies/rapportage te bespreken met als doel 

een nieuw document te ontwikkelen. 

 

12. Vanuit de GMR: Punten zijn reeds vorige MR-vergadering besproken, zie 

samenvatting secretaris GMR. 

 

13. Rondvraag en sluiting 

Om 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


