Notulen

Medezeggenschapsraad Wespennest
Dinsdag 25 juni 2019, 19:30
Locatie: Het Wespennest Amsterdam
Afgemeld: Sabine, Prajna
#

Onderwerp

Actie

1

Notulen, doorgenomen, actiepunten vorige vergadering besproken,
bepalen notulist
Vaststellen agenda, ingekomen stukken
MR overleg met directeur (of ‘vervanging uit team’)

Erik notulist

2
A
3

4

5

Lopende zaken
 Statusupdate nieuwe directie (Jessica Laagwater): inwerken
gestart, officieel per 1 aug.
 Update verhuizing: noodlocatie klaar per ma 26 aug, open dag
vrijdag 23 aug, verhuizers staan op scherp
 Update nieuwbouw: Asko zit er bovenop, indeling bijna klaar,
evt samenwerking met Woestzuid (kinderopvang).
 Acties rondom verhuizing: Er wordt hulp gevraagd bij ouders,
bijvoorbeeld voor lichtplan. Team / personeel / formatie /
werkverdeling: ok
 Afscheid & vertrek: Speciale aandacht voor afscheid Dick,
Staffan, Margot en Jeroen tijdens viering + laatste
woensdagmiddag
 Status groeiplannen: Nog steeds actueel. Onderdeel van
startgesprekken met Jessica. Er is ook afspraak gepland met
Bienkorf over proces en onderwijsbeleid.
 Werkdrukverminderingsgelden/VloA: Er is in totaal bijna 100k
aan extra financiering binnengekomen; overleg over besteding
met nieuwe directie
 Route 8 eindtoets: Goede ervaringen. Resultaten van groep8ers zijn goed, maar hadden nog beter gekund gezien profiel
van school. Waarschijnlijk dit jaar een inspectiebezoek (wellicht
extra aandacht door onrustige tijd, maar we lijken ook gewoon
weer een keer aan de beurt)
 Studiedagen en vakantie: Voorstel geaccepteerd. Adviesweek
van overheid voor meivakantie is gevolgd.
Ingekomen onderwerpen:
 Communicatie vanuit ouders is meestal constructief maar soms
onnodig scherp of dwingend. Aandacht voor wederzijds begrip
en respect.
 Enkele ouders vragen aandacht voor suiker-/snoepbeleid: dat
lijkt weer aanscherping te behoeven, zeker na alle lente- en
zomeractiviteiten.
 Enkele ouders vragen aandacht voor ‘onrust’ op school. Dat Het
Wespennest niet de meest rustige school is is evident, maar het
is MR niet helemaal duidelijk welke onrust bedoeld wordt.
MR - OR zaken
 Taakverdeling / verantwoordelijkheden MR – OR is niet
helemaal duidelijk, vooral niet in communicatie met ouders en
met school. Vz MR heeft contact opgenomen met vz OR maar
afpsraak lukte niet op kort termijn .

Afspraak maken met
Jessica voor september

Gesprek met Jessica

Plan van aanpak
‘Ouderinspraak’ 2019-20
Oudergroep oprichten
met voorstel voor suiker/snoepbeleid 2019-20
MR neemt contacts op
met ouder(s)

Nieuwe afspraak MR-OR
maken

6

B
9
10
11

Overige onderwerpen
 Schoolplan 2019/2023: Eerste basisopzet is gemaakt. Afronding
is aan Jessica, zij gaat er mee verder vanaf nieuwe schooljaar.
 Jaarplan 2019/2020 - idem
MR overleg zonder directeur
Ouderparticipatie next steps
Nieuwe onderwerpen: bijvoorbeeld ouderfeest, pestprotocol, social
media, AVG, … (?)
Inplannen workshop over groei?

Oud Vergaderschema – nieuwe te maken voor 2019-20!
Datum (start 19:30)
Type
2 oktober 2018
MR + OR
11 oktober 2018
Ouderavond
16 oktober 2018
MR
20 november 2018
MR
8 januari 2019
MR
6 februari 2019 – start 13:00
MR
26 maart 2019 > 2 april
MR
14 mei 2019
MR
25 juni 2019
MR

Op te pakken in 2019-20
Op te pakken in 2019-20

Notulist
Sabine
Lucia
Marco > Klaas
Klaas > Marco
Sabine
Erik
Prajna

Volgende vergaderingen
27 aug => uitnodiging + Jessica
27 sep => uitnodiging + Jessica
Bijlage
Vakanties en studiedagen 2019-2020
Herfstvakantie
Studiedagen
Studiedag
Sinterklaas
Kerstvakantie
Studiedagen
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

Op te pakken in 2019-20

maandag 21 – vrijdag 25 oktober 2019
maandag 28 en dinsdag 29 oktober 2019
dinsdag 26 november 2019
donderdag 5 december 13.00 uur
maandag 23 december – vrijdag 3 januari 2020
donderdag 16 en vrijdag 17 januari 2020
maandag 3 februari 2020
maandag 17 – vrijdag 21 februari 2020
woensdag 25 maart 2020
vrijdag 10 – maandag 13 april 2020
maandag 27 april – vrijdag 8 mei 2020
donderdag 21 – vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
vrijdag 12 juni 2020
vrijdag 3 juli 12.00 uur – 16 augustus 2020

