Notulen MR vergadering 02-04-2019
#

Bespreekpunten

1

Goedkeuren notulen (niet beschikbaar), doornemen actiepunten Sabine - Notulen
vorige vergadering (in deze agenda opgenomen), bepalen
notulist.
Notulen zijn goedgekeurd.
Sabine zal de notulen schrijven.
Erik schrijft reminder mail in Honingpot

2

Vaststellen agenda, ingekomen stukken
Agenda is vastgesteld

A

Overleg met directeur

3

Actuele onderwerpen:
Update verhuizing, noodlocatie en nieuwbouw
• Er is nog geen update betreffende de noodlocatie.
• Directeur heeft duidelijk gemaakt bij bestuur dat de school
niet voor de zomervakantie over wil naar de noodlocatie.
• Een verhuizing zal plaatsvinden net voor/in de zomervakantie
• het definitieve ontwerp voor de nieuwbouw ligt momenteel
bij Welstand
• Het bouwteam heeft binnenkort een gesprek met de
bewonerscommissie van Het Breed
•
Musical
Marissa gaat de musical begeleiden ism enkele ouders
•
Lerarentekort/ ouderparticipatie/werkdrukvermindering
School wil zo weinig mogelijk werken met recruiters. Die kosten
te veel geld. Geld kan beter voor andere zaken worden ingezet.

4

•
Formatie
• Er komen functioneringsgesprekken met de medewerkers
aan. Voorheen vonden deze gesprekken niet plaats.
• Voor de onder- en middenbouw is de formatie rond, voor de
bovenbouw nog niet helemaal.
• Bij de nieuwe formatie staat het belang van het kind voorop.

Actie

5

• financien
• Er is 53.000 Euro extra geld om de werkdruk te verminderen
• De VLOA-gelden van de gemeente Amsterdam worden
besteed aan de docent lichamelijke vorming, administratie en
congierge, hoogbegaafdheidsprogramma’s en identiteit en
burgerschapsvorming.
• Vanuit de gemeente Amsterdam is er een budget van 6000
euro beschikbaar voor Creativiteit
• Voor de professionalisering van het team is evt. 40.000 euro
beschikbaar.

6

Toetsscores
De poetsscores voor de middenbouw zijn bekkend. Op bepaalde
vlakken kunnen de scores nog verbeteren. Een goede analyse
van hoe de toetsen gemaakt zijn, volgt later.

7

Groei school
Directeur vraagt zich af hoe lang we nog nee kunnen verkopen
aan ouders die hun kinderen op Wespennest willen plaatsen.
Soms is er door broers en zussen erg weinig plek voor nieuwe
instroom. Wellicht toch weer groei overwegen.

8

Buikslotermeerschool
Erik neemt contact op
We willen nog eens kijken of we als MR meer kunnen optrekken met
met de buikslotermeerschool en info kunnen uitwisselen. Erik
Buikslotermeerschool
neemt contact op met Buikslotermeerschool

9

Nieuwe bestuurder
Goed als MR nieuwe bestuurder leert kennen. Wellicht goed om
dan mogelijke groei op de agenda te zetten.

10 Gebruik website en Honingpot
Is gevraagd maar nog geen antwoord (?)
11 W.v.t.t.k.
Geen vragen/opmerkingen
12 Nabespreken gesprek met directeur
n.v.t. Er is niets nabesproken.
13 MR Website, Honingpot, communicatie
Zie punt 11,
14 Inplannen workshop over groei?
Dit punt hebben we kort behandeld maar er is geen datum
geprikt
14 Actiepunten en volgende vergadering
Volgende vergadering is 14 mei.

