MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Brede school Annie M.G. Schmidt
Pieter Langendijkstraat 44
1054 ZB Amsterdam
AGENDA MR-VERGADERING MAANDAG 14 MAART 2022
Aanvang: 18.30 uur
MR-overlegvergadering met directie
1. Opening en aanwijzen notulist (5 min)
Frederieke notuleert.
2. Uitslag OMR-verkiezingen, welkom nieuw OMR lid– ter informatie (5 min)
Er zijn geen aanmeldingen gekomen voor de OMR. Dit is in het verleden niet eerder gebeurt. Floor
had zich bij de vorige ronde aangemeld maar had toen niet genoeg stemmen in de verkiezing. Nu is
ze opnieuw benaderd. Zij is uiteindelijk bereidt gevonden om in de OMR plaats te nemen.
In de nieuwsbrief van 18 maart zal een stukje komen om haar toetreding aan te kondigen. Floor
levert hiervoor een stukje tekst aan.
Marije zal zorgen dat Floor in de mailgroep komt. Dit wordt woensdag (16 maart) opgepakt.
3. Vaststellen notulen MR-vergadering 24 januari 2022 (5 min)
Met complimenten voor de volledigheid van de notulen worden ze vastgesteld. Arwen zal de notulen
(met verwijdering van het woordje ‘concept’) op de website plaatsen.
Actiepunten uit notulen worden doorgenomen:
MR cursus: gereed
Notulen online: de notulen van 16 sept ontbreken nog online. Fedde heeft deze naar Arwen
doorgestuurd.
Voor het eerst sinds twee jaar hebben we geen corona update op de agenda staan, maar wel een
korte vraag die binnen is gekomen bij de OMR; is er beleid vanuit school rondom het testen in de klas
op verzoek van de leerkracht? Antwoord vanuit de directie is dat dit op eigen initiatief is geweest van
de betreffende leerkracht. Hier is geen beleid op school over vastgelegd maar de directie heeft
besloten hier geen actie op voeren nu. Als ouders het bezwaarlijk vinden kunnen ze dit altijd
aangeven bij de leerkracht. Meest wenselijk zou zijn als leerkracht het eerst vraagt of aankondigt bij
ouders via bijvoorbeeld parro.
Kort wordt er even uitgewisseld in het overleg over eventuele opvang Oekraïense kinderen. Er is één
aanmelding geweest, maar deze kon terecht op de Roos (taalklas) waar ook overige kinderen met
vanuit Oekraine zijn ondergebracht.
4. Voorbereiding MR-cursus op 23 maart – ter bespreking (15 min)
- Identificeren gewenste aandachtspunten; wat willen we eruit halen?
Op 23 maart vindt de lang verwachte MR cursus plaats met MR en directie. Het programma ziet er
goed uit. Het is heel erg breed ingestoken. Wel is er een wens om de laatste twee onderdelen als
eerste te bespreken. Juist hiervoor is de kennis en expertise van de docent zeer nuttig en relevant.
Overige onderdelen zijn wel degelijk ook interessant en blijven daarom wel op de agenda maar
verplaatsen meer naar achter.
5. Update samenwerking met AKROS, evaluatie TSO, opzet tevredenheidsenquêtes TSO – ter
bespreking (20 min)

Vanuit Akros is een nieuw contactpersoon aangesteld. Communicatie tussen school en AKROS is
sindsdien beter. Ook is er een coördinator aangesteld voor het Cremer plein zodat daar meer
begeleiding kan zijn bij conflicten. De afgesproken training Vreedzame school voor de vrijwilligers
wordt gepland. Exacte datum hangt nog af van een beschikbare ruimte op school. Tevens ligt er een
voorstel om klassenvertegenwoordigers bovenbouw aan te wijzen (twee per klas) die namens de
leerlingen contact met de AKROS hebben met feedback.
Al met al ligt het initiatief om te komen tot verbetering van de TSO steeds erg veel bij Arwen e
minder bij AKROS.
OMR stelt voor om binnenkort (voor vergadering MR op 16 mei) weer een TSO enquête uit te
voeren. Zo kunnen we beoordelen of er al verbetering zichtbaar is in de tevredenheid rondom TSO.
Tot slot AKROS heeft een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van BSO die ze op school
uitvoeren. Arwen heeft hierover met AKROS gesproken en heeft aangegeven dat ze niet tevreden is
over de BSO zoals hij nu is en daarom niet veel voelt voor uitbreiding. Er is een programma in
ontwikkeling hoe ze de uitbreiding voor zich zien. Arwen wil dit afwachten.
6. Overige punten ter (korte) bespreking, o.a.: (15 min)
- NPO gelden: financiële stand van zaken + hoe ziet de school de verlenging van het NPO
programma?
NPO gelden zijn verlengd tot 2024. Bedrag is niet gewijzigd maar de termijn om het uit te geven/
besteden is opgerekt. Komend schooljaar komt er weer een nieuw bedrag (geld per leerling) vanuit
NPO. Dit mag dus over een langere periode gespreid uitgegeven worden.
Uit de eerste evaluatie met het team over de huidige inzet van NPO gelden komt naar voren dat op
de huidige manier de roosters voor de kinderen met BEVO, Drama, muziek etc. heel erg veel tijd
vragen en beetje ‘veel’ zijn. Al met al nog steeds wel erg fijn dat er gekozen is voor de inzet van extra
onderdelen zodat de leerkracht zelf iets meer tijd heeft voor de leerlingen die dat nodig hebben. Dit
bevalt goed.
Nieuwe plannen voor volgend jaar worden weer voorgelegd aan de MR.
Arwen heeft haar eerste formatie gesprek gehad. Bestuur heeft tijdens dit eerste gesprek gezegd dat
het financiële gat in de begroting vanuit NPO gelden gedekt moet worden in het kader van ‘kleine
groepen met meer individuele aandacht’. Arwen gaat hierover verder in gesprek.
-

Stand van zaken rondom vernieuwde schoolgids

De schoolgids is inhoudelijk up to date maar de wens om deze ook qua look en feel de gids een
mooier uiterlijk te geven heeft niet de hoogste prioriteit.
-

Stand van zaken actualisering informatie op website-school (MR notulen, ouderraad etc).

Notulen 6 sept ontbreekt nog op de website. Fedde zorgt ervoor dat dit wordt opgepakt.
Informatie ouderraad is verouderd. De ouderraad heeft de afgelopen jaren mede door corona
minder kunnen organiseren en oppakken. Vanuit de OMR willen we graag de verbinding aanhalen en
het idee is om de ouderraad te betrekken bij onderwerp ouderbetrokkenheid wat in het jaarplan MR
staat. Actie voor OMR om contact met de ouderraad aan te halen. Eerstvolgende ‘versier-moment’
wat op school is zal de OMR zich aanmelden om te helpen.

Ouderraad heeft moeite om de betrokkenheid van de ouders te krijgen voor dit soort momenten.
Het is dus goed om samen met de OMR te kijken hoe we dit weer kunnen versterken.
- Overige punten
Arwen en Marlou volgen een training ontwikkelingsgericht werken 4-D, hierin is opvallend hoe goed
de Annie hierin al bezig is. De wijze waarop groepsbesprekingen, leerlingen-besprekingen etc
plaatsvinden is heel erg goed op orde t.o.v. de andere deelnemers in de cursus.
Frederieke brengt in dat vanuit deze gedachten het nog wel opvallend is hoe de rapporten (en de
kleurcodes bij de CITO) zijn gepresenteerd. Hierin ligt nog (onbedoeld) de nadruk op een zo hoog
mogelijke score. De directie zal vanuit dat oogpunt blijven herhalen dat presteren op eigen niveau en
ontwikkelen rondom eigen leerlijn voorop staat. Dus niet op cito score en normering (laag vs hoog)
sturen. Annie heeft hier helder beleid op, goed om dit uit te stralen in alle communicatie met de
ouders rondom het presteren van het kind.
Ouderavond was heel erg goed betreffende dit onderwerp. Goede opkomst, veel goede inhoud.
Oproep via Parro heeft geholpen.
Sander neemt afscheid van de MR. Dit is zijn laatste vergadering. Iedereen bedankt hem enorm voor
zijn tomeloze inzet. Volgende week neemt hij nog wel deel aan de MR cursus.
MR-vergadering zonder directie

7. Ingekomen post/mail (5 min)
- Vertrek Christine Schouwenaar als GMR-lid en eventuele opvolging
Christine heeft aangekondigd dat ze afscheid gaat nemen van de GMR. We zouden graag namens de
Annie een andere vertegenwoordiger zien in de GMR. Danielle heeft eerder aangegeven dat ze
bereid is hierover na te denken.
Marijn zal ervoor zorgen dat het op de agenda van de teambespreking komt. Er is namelijk een
voorkeur om een leerkracht af te vaardigen, gezien de onderwerpen die op de agenda aan bod
komen bij de GMR. Inhoudelijke kennis en achtergrond is hierdoor zeer gewenst.
8. Benoemen nieuwe voorzitter MR – ter bespreking en stemming (5 min)
We hebben een korte inventarisatie gedaan. Zowel Frederieke als Ilja zijn bereid om deze rol op zich
te nemen. Over het algemeen is het aan te raden dat de voorzitter iemand uit de OMR is. Hier praten
we met de groep over door tijdens de MR training op 23 maart.
9. Rondvraag/wvttk (5 min)
Opbrengsten vergadering: wat valt er op? Welke klassen hebben extra hulp nodig?
Verwachtingen management rondom de ontwikkeling van je kind is heel erg belangrijk, hier is veel
behoefte aan bij ouders. Kind portfolio gaat op een leuke manier invulling geven aan de gesprekken
rondom de ontwikkeling van het kind. We zijn heel erg benieuwd hoe dat eruit komt te zien.

