
 

 

Jaarverslag 2018/2019 Medezeggenschapsraad – OBS Piet Hein 
 
 
Elke school heeft conform de wet een Medezeggenschapsraad (MR). De schoolleiding heeft de 
zeggenschap over de school en medezeggenschap van leerkrachten en ouders verlopen via de MR. De 
MR bestaat zowel uit 4 leerkrachten en 4 ouders. Onderwerpen betreffen enkel bestuurlijke zaken en 
beleid.  
 
In dit jaarverslag staan de belangrijkste onderwerpen beschreven die het afgelopen schooljaar 
2018/2019 in de MR zijn besproken. In de MR vergaderingen wordt altijd eerst overlegd met alleen de 
MR en later schuift Michel Houttuin vanuit de directie aan. 
 
Leden van de MR in schooljaar 2018/2019 en mutaties 
 
De samenstelling van de MR is in het schooljaar 2018/2019 is veranderd. 
Thijs van Wetten en Nathalie Blom (leden van de oudergeleding) zijn halverwege het jaar vertrokken,  
waarvoor twee nieuwe leden zijn aangetrokken: Marie-José Koerhuis en Fleur Jacobs. De rol als 
voorzitter is overgedragen aan Marcel Agterberg. 
 
Marcel Agterberg oudergeleding, voorzitter 
Joy Ellen Bos oudergeleding 
Marie-José Koerhuis oudergeleding 
Fleur Jacobs oudergeleding 
 
Danielle Griffioen onderwijsgeleding 
Tim Kroes onderwijsgeleding, Secretaris 
Andre de Jonge onderwijsgeleding, ook lid van de GMR 
Betty Sargentini onderwijsgeleding 
 
Het eerste halfjaar heeft oudergeleding ook de GMR van Amstelwijs vergaderingen onderling verdeeld 
en bijgewoond. Halverwege het jaar is Thijs van Wetten overgegaan naar de GMR waar hij eveneens de 
rol van voorzitter vervuld. 
 
MR Jaarplan 
Aan het begin van het schooljaar heeft de MR diverse thema’s vastgesteld die met regelmaat zijn 
besproken. Eén van de thema’s betreft de krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten waardoor vacatures 
lastig in te vullen zijn. De directie heeft voor behoorlijke uitdagingen gestaan en is telkens in staat 
geweest om oplossingen te vinden.  
Een ander thema betreft verdere digitalisering waarbij aan de directie is geadviseerd budget in te zetten 
voor de aanschaf van extra Chrome books. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen meer digitaal werken.  
Ook is er aandacht geweest voor IPC (Internationaal Programma Curriculum). Dit programma 
combineert diverse vakken rondom thema’s waarbij vooral ook aandacht is voor vaardigheden van 
leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking, nemen van verantwoordelijkheid, 
presenteren en werken vanuit eigen overweging. Dit programma maakt de Piet Hein uniek en geeft 
invulling aan de ‘Onderwijs met een plus’. De MR heeft de directeur geadviseerd budget beschikbaar te 
stellen voor IPC materiaal. 
Tot slot steunt de MR de stappen die de directie heeft gemaakt naar de afvalvrije school.  
 



 

 

Onderwijsinspectie 
Ook gedurende dit schooljaar stonden de ambities van de directie hoog op de agenda. De MR is blij 
verrast dat de onderwijsinspectie de school heeft beoordeeld met een ‘Goed’. Bij de inspectie is 
gekeken naar aanbod en kwaliteitszorg. Als een school voldoet aan de basiskwaliteit, dan beoordeelt de 
inspectie dat met een voldoende. Indien de inspectie naast de basiskwaliteit extra aspecten ziet, dan kan 
het gewaardeerd worden met een ‘Goed’. Deze score past bij het beeld dat de MR heeft uit het 
schooljaarplan waarin de directie streeft naar een excellente school. De MR complimenteert de directie 
met het behalen van deze waardering. 
 
Huisvesting 
Vorig jaar is het vernieuwde schoolgebouw aan de Wibautlaan in gebruik genomen waar de groepen 5 
tot en met 8 les krijgen. Tevens is in dat jaar de nieuwbouw voor de Schaepmanlaan (voor de groepen 1 
tot en met 5) geregeld op de agenda van de MR geweest. Per november 2018 is de bouw daadwerkelijk 
begonnen waarbij de verwachting is dat dit per begin 2020 wordt opgeleverd.  
 
Stakingen 
In het afgelopen jaar hebben leerkrachten gestaakt voor een beter arbeidsklimaat in het onderwijs. De 
directie heeft de ouders van alle leerlingen hierover geregeld bericht. Het streven was om de 
continuïteit te waarborgen tijdens de staking waaraan diverse leerkrachten vanuit de Piet Hein hebben 
deelgenomen. Helaas is het voor de kleutergroepen niet gelukt de lessen te laten doorgaan. De directie 
heeft wel een alternatief voor noodgevallen aangeboden. De MR heeft begrip voor de acties van de 
leerkrachten en ontstane situatie. 
   
Internationalisering 
Ook dit jaar heeft de directie van Amstelwijs de MR bezocht. Ook dit keer is het thema 
‘internationalisering’ besproken. Dit heeft effect op het onderwijs en de leerlingenstroom. Ook de 
gemeente zoekt samenwerking de scholengemeenschappen op dit onderwerp. De vraag naar regulier 
onderwijs neemt toe vanuit o.a. expats. Wettelijk gezien mag een school geen leerlingen weigeren, 
tenzij het maximum leerlingenaantal is bereikt. Om te kunnen instromen, dienen de kinderen een 
bepaald niveau van de Nederlandse taal te beheersen. Indien hieraan niet wordt voldaan, bestaat de 
mogelijkheid om deze kinderen Amsteltaal aan te bieden. Hiervoor is momenteel sprake van een 
toename van het aantal leerlingen. Ook weet de directie te melden dat binnenkort een nieuwe 
internationale basisschool wordt geopend. 
 
Beleidsmatige zaken 
Gedurende het jaar komen er verschillen beleidsdocumenten op de MR agenda om mee in te stemmen 
of om advies te geven. Dit betreft het veiligheidsplan, het schooljaarplan, het budget, het Meerjaren 
Investeringsplan (MIP),  het RI&E document (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en de schoolgids.  
 
Overig 
Naast bovenstaande onderwerpen zijn er nog andere zaken besproken zoals de overblijfvergoeding, 
vakantieroosters, het School Ondersteuning Profiel (SOP) en bijvoorbeeld de CITO uitslagen. Verder zijn 
er twee sessies geweest met de klassenouders waarin feedback kan worden gegeven aan de directie en 
waarbij ook de MR vertegenwoordigd is. Hieruit zijn weinig bijzonderheden voortgekomen voor de MR. 
 
 


