
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Brede school Annie M.G. Schmidt  
Pieter Langendijkstraat 44 
1054 ZB Amsterdam  
 
Agenda MR vergadering maandag 24 okt 2022 
Aanvang: 18.30 uur  
Notulen: Marijn 
 
Aanwezig: Ilja, Frederieke, Ellis, Ilse, Marijn en Arwen 
Afwezig: Floor, Fedde 
 

Thema:  
 
MR-vergadering met directie 
 

1. Opening voorzitter (5 min)  

2. Welkom nieuwe (aspirant) leden: Ilse en Ellis  

Actie Marijn: Ellis toevoegen aan mailgroep. 

3. Vaststellen Notulen MR-vergadering 12 sept (bijlage) 

Acties:  

- Frederieke: Notulen vraag is opgelost. MR vergadering van november 2021 is niet 

doorgegaan. 

- Ilja: Ouderraad en Vrienden van de Annie benaderen om samen te komen en kennis te 

maken. Wie doet wat? Hoe kan OMR andere ouders betrekken en interesseren om bij te 

dragen. Ouderavond 17 januari moment om OMR, Ouderraad, Vrienden van de Annie 

etc. voor te stellen. 

- Nieuw PMR-lid en OMR-lid zijn gevonden. Ilse Engels (leerkracht groep 8a) en Ellis Vis 

(moeder van Benk, 4a en Nicci, groep oranje) 

- GMR. Arwen geeft aan dat het lastig is om iemand hier voor te vinden. Tussentijdse 

oplossing is om ‘GMR’ als vast onderdeel op de agenda van de MR en dit te bespreken. 

- Kwaliteitsdocument onderwijs (opbrengsten, hart en ziel uitkomsten etc.) is blijven 

liggen vanwege ziekte. Wordt opgepakt en 21 november besproken in vergadering.  

- Ilja: Overzicht jaarverslag is verstuurd. 



 

4. Corona Protocol (bijlage)  
 
Fases worden aangereikt door de overheid: Sectorplan voor PO en VO.  
Per fase heeft Arwen beschreven wat de maatregelen van de Annie zullen zijn. 
 
Vragen vanuit OMR: 
 
Frederieke: Bij een besmetting in de klas (fase 1) worden ouders op de hoogte gesteld, staat 
in het protocol. Dit is tot op heden niet altijd gebeurd.  ook omdat het protocol nog niet in 
werking is gesteld. 
 
Frederieke: Is er een beeld van welke kinderen in de kwetsbare doelgroep zitten? Wat is een 
‘kwetsbare’ leerling? Op dit moment niet, maar ouders kunnen dit zelf aangeven.  
Actie: Arwen gaat zin aanpassen in het protocol: kwetsbare kinderen én ouders/verzorgers. 
Ook even nadenken over de term kwetsbaar. Gezondheidsredenen, thuissituatie, NT2.  
 
Frederieke: Fase oranje: Wat is de definitie van onderwijs? Hoort bevo, muziek etc. hierbij? 
Ja. Andere externen zoals leesouders, gastdocenten mogen de school niet meer in. 
 
Frederieke: Fase rood: mist hierin sociale elementen. Is hier over nagedacht? Voor de lezer 
zou het fijn zijn als dit ergens benoemd wordt in onze maatregelen. 
Actie: Arwen: Ergens aantekening maken voor kinderen die thuis blijven en niet ziek zijn 
wordt werk meegegeven. 
 

5. Jaarplan AMGS 2022-2023 (bijlage)  
Actie Arwen: Jaarplan wordt meegestuurd met de nieuwsbrief naar ouders.  
Actie OMR: In de ouderavond van 17 januari kunnen we ouders kort meenemen in hoe we 
omgaan met het jaar plan binnen de school.  

 
6. Schoolgids (bijlage)  

De schoolgids wordt nu via scholenopdekaart.nl weergegeven. Er komt een link op de Annie 
website zodat ouders deze kunnen vinden.  
Actie Arwen: Kernwaarden sociale opbrengsten invullen op Vensters 
Actie Arwen: Op Schoolwijzer.amsterdam.nl staat foutieve informatie.  

 
7. MR jaarverslag 2021/2022 (bijlage)  

Actie Arwen: op de website staat omr@amgs.net maar moet omramgs@gmail.com zijn.  
Actie gehele MR: Iedereen leest jaarverslag door en 21 november gaan we deze definitief 
maken. 
Actie Ilja: gaat MR jaarverslag delen via google zodat iedereen opmerkingen kan plaatsen. 
 

8. Rondvraag/wvttk: 
Ellis: hoe was de training flitsbezoeken? Is heel positief ontvangen door directie en IB. Het is 
een laagdrempelige manier om met elkaar in gesprek te komen over het onderwijs.  
Ellis: Meerbegaafdheid training hoe was dat? Aftrap is 24-10 geweest. Was een fijne 
bijeenkomst waarbij veel informatie is gegeven en al heel veel ideeën naar boven kwamen 
om in te zetten in de klas. 
Actie Arwen: Samenvatting van Flitsbezoeken en meerbegaafdheid training in nieuwsbrief 
zetten.  

mailto:omr@amgs.net
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Actie Arwen: Agendapunt ouderavond in Parro zetten en communiceren naar ouders dat het 
1 november is. 

 

 

Zonder directie 

9. Taakverdeling nieuwe MR leden  

Ellis gaat stukje ‘communicatie naar ouders’ oppakken. 

Ilse neemt Danielle haar taken over 

Actie: Arwen zou nieuwsbrief via Parro versturen, zou dit door gezet kunnen worden? 

Actie Marijn/Ilse: Aankaarten van kritische kwesties of juist leuke zaken in de MR. 

 

10. Jaarplan MR 22/23 ( 5 min) 

Actie Frederieke: Stelt deze op en stuurt deze voor 15 november rond. 

 

11. Post/mail (5 min) 

Geen 

 

12. Rondvraag/wvttk (5 min) 

Hoe staat het met het douchebeleid?  

Actie Arwen: Stukje in de nieuwsbrief over het besluit over het douchebeleid. 

Nieuwe samenstelling MR 

Actie Ellis: Stukje aanleveren voor in de nieuwsbrief waarin Ellis en Ilse worden aangekondigd 

als nieuwe OMR leden. 


