
   
 

 

Notulen MR, maandag 6 mei 2019, locatie Wibautlaan 46   

Notulist :  André 

Aanwezig :  Marcel, Joy Ellen, Fleur, Marie-Jose, Michel, Danielle,   

   Tim, Andre en Betty  

Gast  :  Frans Cornet (directeur-bestuurder Amstelwijs)      

 

 

19.00 zonder directie: 

De agenda is aangepast, het gesprek met dhr. Frans Cornet wordt voorbereid. 

 

20.00 met directie en dhr. Frans Cornet: 

De voorzitter verwelkomt de directeur-bestuurder en meldt dat de MR tevreden is over het 

reilen en zeilen van de Piet Hein. De volgende onderwerpen worden besproken: 

 Internationalisering onderwijs: Op dit moment worden veel startende leerlingen 

opgevangen bij Amsteltaal. Er komt een internationale basisschool in Amstelveen, 

bedoeld voor leerlingen van expats. Investering vanuit de gemeente Amstelveen. 

Ouders van deze leerlingen maken een bewuste keuze, uit onderzoek is gebleken 

dat 50% van de expat-ouders kiest voor regulier onderwijs. Dit heeft gevolgen voor 

het onderwijs en de leerlingenstroom, zeker in het geval wanneer de ouders van 

deze leerlingen maar enkele jaren in Nederland werken. Wettelijk gezien mag de 

school geen leerlingen weigeren, alleen als de school kan aantonen dat het 

maximale leerlingenaantal is bereikt.  

 Arbeidsmarkt: Er is sprake van een beheersbaar leerkrachtentekort, zeker in 

vergelijking met Amsterdam. Amstelwijs is populair onder stagiaires, mede door 

inzet van een drietal coaches. Het aantal studenten en zij-instromers is 

toegenomen. Probleem blijft het vinden van woonruimte voor nieuwe leerkrachten. 

 Toekomstverwachting: Lastig i.v.m. internationale ontwikkelingen in Amstelveen. 

Moet er gedacht worden aan tweetalig onderwijs? Binnenkort komt er weer een 

leerlingprognose vanuit de gemeente Amstelveen. Vaardigheden kun je niet los zien 

van kennis. De rol van leerkracht blijft waarschijnlijk zoals deze nu is, 

vaardigheden/kennis aanleren, geen coachende rol. De Piet Hein heeft hierin een 

combi gevonden. Nieuwe ontwikkelingen worden altijd met de MR besproken. 

 Onderwijs met een plus: Waar is de Piet Hein goed in, c.q. trots op? Het aanleren 

van vaardigheden bij IPC, zoals samenwerken, vergroten betrokkenheid, 



verantwoordelijkheid, presenteren, eigenaarschap en werken vanuit eigen 

overweging. 

 

 20.45 met directie: 

1.  Notulen 25-03-2019:   

 Notulen goedgekeurd, enkele kleine wijzigingen worden aangepast door secretaris. 

 

2. Mededelingen directie: 

 Vakantierooster 2019/2020: wordt besproken en vastgesteld door MR. Uren 

onderbouw en bovenbouw schuiven naar elkaar toe. 

 Inspectie bezoek op dinsdag 28 mei: Minder controlerend, meer dialoog, enkele  

ouders worden ook bevraagd bij het inspectiebezoek. 

 IPC-talk: Een ouder hield een goed verhaal over voeding, er waren ruim 40 

belangstellende ouders. 

 Hoorzitting verkeerssituatie Schaepmanlaan: er was eerst sprake van een algemeen 

inrijverbod, is voor de school niet mogelijk. Er komt nu een aanpassing van de 

bloktijden m.b.t. de inrijtijd. 

 Website van school: is vernieuwd, frissere uitstraling, voldoet aan de nieuwe 

privacywetgeving. 

 Chromebooks: er zijn 30 nieuwe aangeschaft vanuit de gelden van de Prestatiebox. 

 Sportdag: gezonde traktatie. Er wordt een appel aan alle leerlingen aangeboden 

middels sponsoring door Kinderrijk. De MR gaat hiermee akkoord. 

 Formatie: aan het eind van dit schooljaar verlaten twee leerkrachten de school 

voor een baan dichterbij huis. Vacatures zijn nog niet (helemaal) ingevuld, er 

vinden nog sollicitatiegesprekken plaats. Het wordt steeds moeilijker vacatures in 

te vullen. Tevens wordt er nog met de PMR overlegd over de invulling van extra 

gelden, er wordt mogelijk gedacht aan een vakdocent handvaardigheid of muziek. 

 

3.Parnassys: 

 N.a.v. een vraag van enkele ouders over de mogelijkheid tot het tijdelijk ‘sluiten’ 

van Panassys tijdens de Cito LOVS-weken geeft de MR aan dat het een keuze van 

ouders is om hun kind tijdens deze periode al dan niet de resultaten te laten 

bekijken. 

 

 

4.Collectieve ambitie:  



 Concept folder is gemaakt. Wat is de ambitie van de school? Ontwikkeld in 

samenspraak met het schoolteam. Het resultaat wordt eerst gepresenteerd aan het 

team en vervolgens aan de MR. 

 

5. Agendapunten 03-06-2019: 

 Vergaderdata volgend schooljaar 

 Formatie 

 Ouderbijdrage Overblijf 

 

6.Rondvraag:   

 Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

 

 

 

 


