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Notulen MR, maandag 12 november 2018, locatie Wibautlaan 46   

Notulist :  Betty 

Aanwezig :  Marcel, Nathalie, Michel, Daniélle, Tim en Betty 

Afwezig :  Thijs, André en Joy Ellen   

 

19.30 zonder directie: 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Notulen 1-10-2018. 

Worden vastgesteld na een aanpassing en op de site gezet. 

4. MR  jaarplan 

5. BM facilitair handboek etc. etc.  

6. RI & E Piet Hein september 2017  

7. Jaarverslag MR 

8. Vanuit GMR 

 

 

20.00 met directie: 

9. Notulen 1-10-2018  

 In de eerstvolgende nieuwsbrief wordt een oproep gedaan voor twee nieuwe leden. 

Marcel en Nathalie maken een opzet. Kandidaten uitnodigen bij de volgende 

vergadering. 

 

10. Mededelingen directie 

 De eerste paal voor de nieuwbouw is de grond in! 

 Aan het schoolondersteuningsplan (SOP)(voorheen het zorgplan) wordt gewerkt. 

 In een directieoverleg is gesproken over de internationalisering: allecijfers.nl geeft 

daarover informatie. Er is een loket geopend om gezinnen te helpen bij het vinden 

van een school. De besturen Amstelland en Amstelwijs hebben beiden een taalklas. 

 School wil afval verminderen. We willen duurzaamheid waarborgen. Het voornemen 

voor het nieuwe jaar is dat wij bewuster met afval zijn. Kinderen krijgen een 

dopper: geen pakjes meer in school. Schoolmelk wordt afgezegd. 
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11. Personele situatie 

 Er zijn sollicitatiegesprekken voor onderwijsassistenten: twee jaargroepen één 

assistent. 

 Er is een vacature voor een zwangerschapsverlof. 

 

12. MR jaarplan 

Het jaarplan is aangepast met de speerpunten. Internationalisering en het afvalidee 

worden toegevoegd. 

 

13. BM facilitair handboek etc. etc. Het plan is bekeken, uitgelegd en aangepast. MR 

geeft instemming. Wordt afgehandeld door directie en voorzitter. 

 

14. RI & E Piet Hein september 2017  

Is afgehandeld 

 

15. Jaarverslag MR 

Marcel past hierin de nationalisering aan. 

 

16. Vanuit de GMR 

Volgende vergadering meer. 

 

17. Agenda 4-2-2019 

Wordt verwerkt door secretaris. 

 

18. Rondvraag en sluiting 

 Kan de inzage  Parnassys door ouders geëvalueerd worden? -> Marcel en Nathalie 

kijken of dit via een link in de nieuwsbrief kan. 

 Kan IPC evaluatie teruggekoppeld worden? -> Ja. 

 Kunnen hulpdiensten via de Parklaan op de Schaepman komen?  -> Ja. 

 Wanneer CITO toetsen groep 8? -> In maart de M toets en in mei de E toets. 

 Klassenouderoverleg moet eerdaags plaatsvinden, wanneer en wie van de MR? -

>Michel regelt dit voor in januari met Nathalie, Joy Ellen wordt gevraagd. 

    


