
Notulen MR vergadering - Annie M.G. Schmidtschool  

Dinsdag 12 november 2019 

Aanwezig OMR: Jacques Schalken (voorzitter), Pijke Oostra, Sander Maarschalkerweerd (notulist) 

Aanwezig PMR: Melina Metselaar, Daniëlle Nijhout 

 

1. Opening en notulen 

Jacques opent de vergadering en heet Daniëlle als nieuw lid welkom.  

Er bestaat helaas nog een vacature voor het derde PMR-lid. Gezien de formele vereisten die gesteld 

worden aan het in aanmerking komen voor het PMR-lidmaatschap is de groep van potentiële PMR-

leden binnen de school beperkt. Dit gegeven in combinatie met het huidige drukke/onrustige 

schooljaar (verbouwing en opdeling van de school naar drie verschillende locaties) maakt het lastig 

nu een personeelslid te vinden dat bereid is ook structureel extra tijd te besteden aan een PMR/MR-

lidmaatschap. Met name Melina en Daniëlle zullen verdere gesprekken hierover voeren met het 

personeel van de school. 

De notulen van de MR vergadering van 1 juli 2019 worden nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. Sander 

zal de notulen van de MR-vergaderingen van 1 juli 2019, 15 mei 2019 en 23 april 2019 -na een laatste 

afstemming met Jacques- aan Wim Pauwels sturen zodat deze op de website van de AMGS geplaatst 

kunnen worden. 

2. De AMGS op drie locaties  

Er wordt uitgebreid gesproken over hoe de school tot nu toe in dit schooljaar reilt en zeilt. De PMR 

laat weten dat de berichten vanuit het personeel op zich positief zijn. Meidoorn en Potgieter lopen 

goed. Narcis Querido loopt ook goed, zij het dat de leerkrachten op die locatie waarschijnlijk de 

overige leerkrachten van de AMGS het meest missen. In zijn algemeenheid brengt de opdeling wel 

iets meer werkdruk met zich mee voor het personeel. 

De OMR laat weten dat er ook vanuit de ouders weinig tot geen klachten zijn vernomen. Natuurlijk, 

de situatie is niet ideaal en zorgt voor wat logistieke uitdagingen, maar de indruk is dat ouders het 

tot nu toe allemaal vinden meevallen. 

De veiligheidssituatie bij de drie schoollocaties wordt kort besproken. Conclusie is dat met name de 

kruising Kwakersplein/Bilderdijkstraat/Potgieterstraat in de ochtend nogal gevaarlijk is. De OMR zal 

onderzoeken of daar tussen 8:10 – 8:30 uur misschien met klaar-overs (ouders) gewerkt kan gaan 

worden.  

3. Agenda komend jaar, ambities 

De MR bespreekt de agenda en de hoofdthema’s voor komend jaar. De data voor volgende MR-

vergaderingen worden ingepland. Jacques verwerkt dit alles in een schema. 

Het voorlopige vergaderschema ziet er als volgt uit: 

• 2 december 2019 [inmiddels verschoven naar 9 december]; 

• 3 februari 2020; 

• 9 maart 2020; 

• 11 mei 2020; 

• 8 juni 2020; 



• 22 juni 2020 (reserve). 

De OMR spreekt uit dat de verbetering van de inzichtelijkheid/monitoring van de kwaliteit van 

onderwijs wederom voor haar een belangrijk onderwerp zal zijn dit schooljaar. De afgelopen paar 

jaar zijn daar naar het oordeel van de OMR nog te weinig concrete stappen in gemaakt. 

Voor de PMR staat dit jaar vermindering van werkdruk centraal. Er is behoefte aan meer handen in 

de klas (bijvoorbeeld externe hulp om kinderen die meer aandacht nodig hebben te begeleiden) en 

de continuïteit van extra voorzieningen moet meer gewaarborgd worden. De OMR steunt deze 

ambitie van harte. 

Verder zou de MR als geheel graag zien dat de directie en de MR gezamenlijk een open 

medezeggenschapscultuur nastreven, waarbij inspraak en meedenken bevorderd wordt. Dit houdt 

onder meer in dat in het kader van belangrijke besluiten (bijvoorbeeld over verbouwing of een 

schoolplan) informatie en (concept)documentatie over en weer tijdig wordt gedeeld. De MR zal aan 

de directie verzoeken om dit streven ook als uitdrukkelijke doelstelling in het schoolplan op te 

nemen. 

Communicatie was vorig schooljaar een van de speerpunten. Enkele ouders hebben zich destijds 

aangemeld om school te helpen op dat vlak. Sander zal bij Tessa Wernink navragen wat de 

werkzaamheden/ervaringen/ontwikkelingen zijn geweest tot nu toe. 

4. Schoolgids 

De directie heeft de MR de concept schoolgids 2019-2020 toegezonden. Dit document behoeft 

instemming van de OMR. 

De PMR wenst dat de e-mail adressen van de leerkrachten niet in de schoolgids worden vermeld en 

merkt verder op dat de (afwijkende) ophaaltijden en de voorzieningen in de verschillende 

schoolgebouwen niet in de gids staan vermeld. 

De OMR vindt in zijn algemeenheid dat de schoolgids als een enigszins obligaat document leest en er 

te weinig trots en energie uit spreekt. De schoolgids moet het visitekaartje van de school zijn en de 

school aantrekkelijker neerzetten teneinde ouders van kandidaat-leerlingen (meer) enthousiast te 

maken over de school. De PMR onderschrijft dit. Een dergelijke omslag van het document zal echter 

de nodige tijd vergen.  

Er worden nog enkele andere tekstuele aanpassingen op de concept schoolgids besproken. 

Jacques zal de directie laten weten dat de OMR instemt met de schoolgids voor dit lopende 

schooljaar, op voorwaarde dat de bovenstaande inhoudelijke punten van de PMR worden aangepast. 

Tegelijkertijd zal worden aangegeven dat de MR de algehele opzet van de schoolgids voor volgend 

schooljaar graag grondig anders ziet.  

5. Schoolplan en kwaliteit van onderwijs 

De OMR heeft voor de zomervakantie haar commentaar gegeven op het concept schoolplan. Daar is 

de directie nog niet op teruggekomen, waardoor de status van het schoolplan momenteel 

onduidelijk is. Wel heeft de directie het commentaar van de OMR met de leerkrachten gedeeld. 

Jacques zal bij de directie navraag doen naar de status. 

6. Ingekomen post/mail 

- 



7. Rondvraag/wvttk 

Vanuit de GMR is een oproep gedaan voor nieuwe leden. De AMGS is al langere tijd niet 

vertegenwoordigd in de GMR. Melina zal vragen of de laatste nieuwsbrief van de GMR met daarin de 

oproep in de volgende nieuwsbrief van school kan worden opgenomen. Jacques zal enkele oud-MR 

leden benaderen om hun eventuele interesse in het GMR-lidmaatschap te polsen. 

8. Sluiting  

 

Actiepunten 

- Sander stuurt notulen van afgelopen vergaderingen -na afstemming met Jacques- naar Wim 

Pauwels 

- Melina en Daniëlle zoeken verder naar derde PMR-lid 

- OMR (Pijke) doet nader onderzoek naar inzetten klaar-overs bij kruising Bilderdijkstraat 

- Sander zal bij Tessa Wernink om verslag vragen ten aanzien van communicatie  

- Jacques zal directie informeren over standpunt OMR ten aanzien van schoolgids en 

informeren naar stand van zaken rondom schoolplan 

- Melina zal directie vragen GMR-nieuwsbrief mee te nemen in volgende AMGS-nieuwsbrief 

- Jacques zal enkele oud-MR leden benaderen voor GMR-lidmaatschap 

 


