
OBS Piet Mondriaan – Notulen Medezeggenschapsraad
Datum: 7 oktober 2020

Tijd: Start 18.00 , 18.30 directie aanwezig
Locatie: Google Meet

Voorzitter: Sjef Notulist:Nienke
Afmeldingen: Barbara

1. Welkom nieuw lid, uitslag en evaluatie verkiezingen

Annelies is reeds aangeschoven bij de vergadering, zij zal Sjef die vandaag afscheid neemt vervangen
als lid OMR. Welkom! Heel veel dank aan Sjef voor zijn jarenlange prettige en constructieve inzet!
Verkiezingen zijn dankzij Jochem goed verlopen. Eerst leek er onduidelijkheid over maar 1 stem per
gezin, maar dit is opgehelderd. Jaafar zal bij de volgende vergadering aanwezig zijn!
Nieuwe samenstelling MR: Frank voorzitter, Jochem penningmeester. Hierin kan eventueel nog
onderling worden afgewisseld.

2. Notulen 19 mei 2020
Actiepunt: Bestuur deelname. Sjef heeft contact gehad met Berend, hij zal bij de december
vergadering aanschuiven. Het toezichthoudend deel van het bestuur zal dit twee keer per jaar doen.
Nienke nodigt hen voor vergadering in december uit, zij krijgen een eigen agendapunt, ze zullen de
vergadering bijwonen en punten in het voorbereidende deel behandelen, dus zonder dat directie
daarbij aanwezig hoeft te zijn!
Actiepunt: Dit in jaarplanning opnemen.

3. Voorbespreken punten directie:
- Schoolplan:

● Formulering “ouderpopulatie is weinig divers” onnodige negatieve connotatie.
Kunnen we iets doen aan afnemende diversiteit, lijkt lastig maar was altijd wel een krachtig
punt voor OBS PM.

● Rekenen
● Leesonderwijs
● Voeding in plan opnemen?
● Coördinator ouderparticipatie?

4. Jaarplanning MR
Jaarplanning wordt goedgekeurd, kan gedurende het jaar worden aangevuld. Nieuwe
kandidaten en Jochem zullen op MR start cursus gaan en wellicht nog punten tegenkomen
die ter aanvulling dienen op het jaarplan.



18.30 Directie neemt deel aan de vergadering

1. Schoolplan 2020-2024 , jaarplan 20/21 en evaluatie 19/20

Diversiteit.
Directie licht toe: Spreidingsgetal is nu eenmaal iets waar we mee werken.
Kunnen we iets doen aan afnemende diversiteit? Dat wordt lastig omdat we met postcodebeleid
zitten. Vroeger meer divers vanwege aantal leerlingen uit Amsterdam ZO. Door nieuwbouwwijk in
Abcoude wordt school aan de onderkant goed gevuld met kinderen uit het dorp. In bovenbouw
kunnen wel kinderen inschalen die uit andere postcodegebieden komen. Zo kom je toch bij
afspiegeling van hoe die is in Abcoude, populatie is nou eenmaal meer homogeen.
OMR geeft aan dat het een vorm van “bedreiging” van de school kan worden, dus wel over blijven
nadenken.

Rekenen blijft achter, doelen zijn niet behaald, hoe komt dit?
Directie licht toe: De methode die tot vorig jaar werd gebruikt was verouderd, in nieuwe methode is
meer aandacht voor automatiseren en ook meer ruimte voor differentiatie. Verwachting is dat
opbrengsten zullen verbeteren. Er wordt goed gekeken naar de hiaten die er zijn door omschakeling
naar nieuwe methode. Hiervoor biedt de methode ook goede handvatten.

Leesonderwijs, in publieke opinie staat begrijpend lezen ter discussie:
Directie licht toe: Er zal meer worden ingezet op leesmotivatie ter bevordering en stimuleren lezen. Is
apart leerteam voor opgesteld. In het leerteam zitten de begrijpend lezen, technisch lezen en
leesbevordering naast elkaar, geïntegreerd!
Begrijpend lezen op basisschool noodzakelijk om bepaalde strategieën aan te leren maar niet
doordraven in tekstverklaring. Dit gebeurt nog niet echt op basisschool. Er wordt ingezet op
leesbevordering door plezier in lezen bij de kinderen te vergroten. Is een leescoördinator voor in het
team die hiermee aan de slag is gegaan, afgelopen studiedag ook een van de thema’s die aan orde is
geweest!

Voeding, geen onderdeel in het schoolplan, ouders geven aan dat wel belangrijk te vinden.
Directie vraag zich af of dit in schoolplan moet worden opgenomen.
Kritiek van ouders bijvoorbeeld dat tijd waarin moet worden geluncht vaak te kort is, er wordt
gegeten voor een scherm, zoete traktaties, wat is verantwoorde voeding?
Ouders vinden het in ieder geval een aandachtspunt.

Afgesproken wordt dat we hier verder over zullen nadenken. Actiepunt voor komende vergadering!
Wat doen we al en wat is voor verbetering vatbaar!

Coördinator ouderparticipatie, is dat nieuw of zijn daar al ideeën over?
IB-er Tamara gaat een opleiding doen voor deze coördinatierol en tijdens haar opleiding gaat ze een
plan maken, dit wordt nu in werking gezet.

Conclusie op dit agendapunt: Jaarplan ziet er goed uit! De hele OMR kan zich vinden in het plan.

Vraag omtrent evaluatie jaar 19/20:
Wat is het percentage kinderen dat is achtergebleven door Corona?
Dat is geprobeerd in kaart te brengen door leerkrachten. Met name focus op groepen 8 ivm overstap
straks naar VO en kinderen in de groepen 3 en 4 die achter zijn gebleven in leesvaardigheid. Er is een
subsidie beschikbaar om deze kinderen bij te spijkeren. De subsidie komt op 16 oktober, we willen dit
benutten om aantal kinderen extra te ondersteunen, tijdens of na schooltijd.



2. Schoolbrede  afspraken in tijden van Corona
Vraag van OMR; Kinderen die niet ziek zijn en thuis aan de slag kunnen wat is daarvoor het beleid tov
thuisonderwijs?  Wordt volgens directie goed omschreven, kinderen kunnen aan het werk,
leerkrachten zetten werk klaar.
Met name in 7 en 8 wel belangrijk dat je bij blijft spijkeren. Is dat goed geformuleerd in dit stuk? In
praktijk wordt er vrijwel direct iets aangeboden. Zo passend mogelijk thuisonderwijs. Als ouders ziek
zijn of geïsoleerd van hun kinderen dan heeft wel begeleiding nodig.
Uitgangspunt we laten nooit kinderen in de steek! De tekst zal door directie worden aangepast.
Kinderen die zelf ziek zijn daarmee wordt na een aantal dagen contact opgenomen en deze kunnen
ook worden gefaciliteerd! Er zijn geen onduidelijkheden meer over.

3. Wvttk
Verkeersveiligheid:
OMR maakt zich zorgen over bepaalde punten rondom school. Door corona zijn er veel meer mensen
op de hoek vanuit Achter de Kerken, laden/lossen van Plus ook gevaarlijk. Gelijke tijden met Pius ook
meer drukte rondom school.
Directie geeft aan dat in het najaar nog een actie over oversteken en lopend/fietsend naar school
komt. Er zal aandacht worden besteed aan genoemde knelpunten. Directie gaat ook kijken of de
gemeente daar moet ingrijpen.

Nabespreking zonder directie:

Incidentenregistratie hoe zit het met dit punt op de jaarplanning? Eens per jaarplanning zal dit
worden behandeld, de gevallen zullen worden geanonimiseerd of blijven uit de notulen. Het gaat er
meer om of patronen worden herkend en of ouders hierover geïnformeerd moeten worden.

Actiepunt: Annelies en Jaafar in het MR mailadres en Sjef daaruit verwijderen.


