Piet Mondriaan
openbare basisschool

OBS Piet Mondriaan – Vergadering Medezeggenschapsraad
Datum:

28 juni 2021

Tijd:
Locatie:

Start 18.00 18.30 uur
Google Meet, link

Voorzitter:

Frank

Notulist: Judith

Afmeldingen:
Nienke (haakt later in), Jochem, Jaafar (later)
Aanwezig vanuit bestuur: Berend Plant en Hans Jansen

18.00 Vergadering start
1. Welkom Hans en Berend.
Punten bestuur:
De MR vraagt naar de indruk van bestuur over de nieuwe directie ongeveer een jaar.
Berend neemt het woord namens het bestuur. De nieuwe directeur is gestart in een vreemde
periode, waarin oudercontact en contact met de kinderen lastiger is dan normaal. Het bestuur is
zeer tevreden over directie. De samenwerking is zorgvuldig. Dit komt het besturen van de school
ten goede. Nieuwe bestuursleden hebben ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen directie en
bestuur is veranderd. Hans vult aan: onderschrijft de prettige samenwerking. Het bestuur hoort
graag ook hoe de MR dit ervaart. Stukken die ontvangen worden door het bestuur worden ervaren
als professioneel en van hoge kwaliteit. Het contact is tevens open en ‘makkelijk’.
MR geeft aan dat na een wenperiode de samenwerking goed verloopt. Zowel ouders als
leerkrachten zijn positief over de samenwerking met directie. Over sommige punten kan er beter
worden gecommuniceerd met het team. Het blijft dus belangrijk om met directie te bespreken hoe
we de bedrijfscultuur willen vormgeven. Het team zou graag weer een wat minder zakelijke sfeer
willen. Het bestuur wil hier graag een steentje aan bijdragen.
-

-

Hoe kijkt het bestuur aan tegen een aantal onderwerpen die binnen de MR frequent aan de
orde komen zoals:
(a) Gezondheid en voeding
(b) Verkeersveiligheid en
(c) Duurzaamheid
Hier hebben we het op een later moment wat uitgebreider over.
Hoe verloopt van de bestuur en directie de samenwerking met andere scholen in Abcoude
en met de gemeente?
Een tweetal bestuursleden en directie hebben overleg gehad met het VvE en de gemeente.
Deze relatie is goed te noemen.

2. Notulen en actiepunten vorige vergadering (oktober 2020)
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18.30 Directie neemt deel aan vergadering
3. Luchtbehandelingsapparatuur en CO2 meters
Zie document doorgestuurd door Otto over plaatsing van de lucht- ventilatiesysteem. Co2 meter in
de klas, waardoor de leerkrachten kunnen zien hoe het staat met de luchtkwaliteit. Op deze manier
weten de leerkrachten wanneer ze extra moeten ventileren.
4. Financieel jaarverslag (bespreking jaarbestelling en investeringen)
Het jaarverslag 2020 is klaar. Dit is goedgekeurd door het bestuur. Dit wordt doorgestuurd naar de
accountant. Negatief resultaat, maar dit was voorzien en gezien de financiële situatie van de school
geen probleem. Dit was deels te wijten aan Corona en de loonsverhoging voor de leerkrachten.
Tijdens de volgende vergadering wordt het verslag gepresenteerd.
5. Resultaten voor/na corona
Directie heeft een overzicht gestuurd van de Cito resultaten van vóór en na de Corona periode. Zo
kunnen de scores van voor en na vergeleken worden. Onze school ligt boven het landelijk
gemiddelde qua schoolweging, waardoor onze scores ook hoger zouden moeten liggen. Als je de
vakken vergelijkt, valt op dat je bij de bovenkant van zowel rekenen als technisch lezen een wat
afgezwakte groei ziet. Op het gebied van wereldoriëntatie zien we de laatste jaren een daling, dus
we moeten goed in de gaten houden of de kennisoverdracht hier voldoende blijft. Onze
schoolambitie ligt hoog en wordt dus ook niet altijd behaald. Wat betreft de Centrale Eindtoets
hebben we een mooie score gehaald, fors boven het landelijk gemiddelde.
Vanaf het komende jaar starten we op het gebied van rekenen met meer verrijkingsmateriaal
vanuit de methode. Ook op het gebied van technisch lezen houden we goed in de gaten dat we de
kinderen voldoende blijven uitdagen. Het is voornamelijk belangrijk dat het kind binnen zijn of haar
eigen ontwikkelingslijn blijft groeien.
Al met al lijkt het afgelopen jaar nauwelijks effect te hebben gehad op de ontwikkeling van de
kinderen in vergelijking met voorgaande schooljaren. Judith maakt tevens een overzicht van de
Zien! observaties om ook het welzijn van de kinderen te kunnen vergelijken/ in te zien.
6. Stand van zaken NPO gelden
Dit heeft betrekking op gelden vanuit de Overheid om mogelijke achterstanden/ gevolgen van de
Coronaperiode te bestrijden. Dit is berekend aan de hand van de oktobertelling. De Overheid wil
graag zien dat dit geld ook daadwerkelijk aan deze maatregelen wordt uitgegeven. Het lastige is dat
dit bedrag niet structureel is, waardoor je goed moet nadenken over investeringen.
De eerste stap: het maken van een schoolscan. Resultaten van voor en na Corona worden
vergeleken. Aan de hand daarvan wordt bekeken wat er nodig is en wat we willen bereiken.
Hiervoor is een ‘menukaart’ opgesteld. Hier heeft het team op de laatste studiedag op mogen
reageren/ voorkeuren over uitgesproken. Hier zijn een aantal ideeën naar voren gekomen.

-

Voorstel:
Een instroomgroep starten in schooljaar 2021/2022. De kleutergroepen worden anders erg groot,
wat als een zware belasting voor de kleuterleerkrachten wordt gezien.
De rekenspecialist kan tijdelijk een extra dag krijgen om gerichter met individuele leerlingen te
kunnen werken.
De leerkracht van de Projectgroep wil wellicht vanaf januari een dag extra te komen werken om
meer verrijking te kunnen bieden aan de kinderen die hier behoefte aan hebben.
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-

Er wordt ook gekeken naar een extra dag voor onderwijsondersteuning om de leerkrachten te
kunnen begeleiden/ ontlasten.
Werken met Stichting Leerkracht.

Momenteel wordt bekeken wat mogelijk is en tzt zal dit worden besproken met het bestuur.
9. Wvttk
PMR vraagt zich af of er cyclus bestaat mbt functionerings/ beoordelingsgesprek. Dit staat in het
personeelshandboek. Functioneringsgesprekken vinden vooralsnog wel jaarlijks plaats, maar
beoordelingsgesprekken nog niet. Dit is pas recentelijk geregeld, dus we zijn nog niet toe aan
beoordelingsgesprekken.
OMR vraagt zich af of het klopt dat er onzekerheid bestaat over het voortbestaan van de bibliotheek. Is
daar contact over? Otto heeft o.a. hierover contact met de gemeente. Ondanks bezuinigingen op de
bibliotheken, is het belang van het voortbestaan benadrukt. Er wordt bekeken hoe meerdere partijen
hieraan kunnen bijdragen. Wellicht een ‘vrijwillige ouderbijdrage’?
Is er al duidelijkheid van gemeente over het zebrapad bij het Sporthuis Abcoude. Otto is hiermee bezig.
Nienke vraagt of de nieuwe data al bekend zijn. Data worden zsm doorgegeven (liefst niet op
maandag).
Afsluiting punten met directie
9. Nabespreking
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