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Aanwezigen : Jill – Maaike – Matthijs
(notulist) - Aruna (voorzitter) – Shazia
Afwezig : Mahassine

Notuleerrooster Matthijs – Jill - Maaike - Mahassine - Shazia

1.
1 min

Inventariseren
rondvraag

Wie heeft er een vraag voor de rondvraag?
Geen.
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2
1 min

Vaststellen
agenda en
ingekomen
stukken

Mogelijke aanvullingen op de agenda.
Schoolbegroting is goedgekeurd door de
MR.
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3.
3 min

Notulen Notulen van 21-01-2021 zijn 11-02-2021
goedgekeurd en op de website geplaatst.
Bedankt Maaike.
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4.
10
min

Mededelingen
voorzitter

Voorzitter Aruna heeft besloten om zich niet
verkiesbaar te stellen na aftreden dit jaar.
Als back up plan, kan zij de MR wel
ondersteunen tot er een vervanger
beschikbaar is. Shazia gaat ook stoppen
met de MR. De MR gaat spoedig een
verkiezingsprocedure starten voor twee
nieuwe OMR leden. Ook wordt er gezocht
naar een ouderlid voor de GMR.
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5.
10
min

Mededeling
Directie

Covid-19
Ondanks een aantal minder fijne situaties,
is alles op school tot nog toe onder
controle.
Sinds kort kunnen leerkrachten van Innoord
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zich met een sneltest laten testen. Zo is er
binnen 15 minuten uitsluitsel.

Continurooster
Binnen het team is hierover gesproken.
Binnenkort zal het schoolteam en de MR
meer informatie krijgen en wordt er een
voorstel worden gedaan door de directie.
De initiatiefnemer zal ook op de hoogte
worden gesteld door de directie.

Formatie
De formatie wordt aan de hand van de
begroting opgemaakt. Huidige ontwikkeling
is, dat het team wordt gevraagd wat de
wensen zijn.

6.
20
min

GMR Nieuwste ontwikkelingen bij GMR.

De GMR is op een nieuwe manier gestart.
De Medezeggenschapsraden van de
verschillende scholen worden hierbij
betrokken. Alle Medezeggenschapsraden
krijgen de vergaderstukken via een link
.
In de Notulen van de MR van de Vier
Windstreken zullen de punten uit het
GMR-verslag te vinden zijn (samenvatting).

Er zal binnenkort een oproep komen voor
een GMR-ouderlid.

Samenvatting openbaar verslag GMR:
-Nieuwe voorzitters GMR
-Eerste vergadering in de verkleinde vorm.
De oudergeleding is nog niet compleet.
Werven via de Medezeggenschapsraden van
de scholen.
-Er is een presentatie gegeven over de
staat van het Amsterdamse onderwijs.
-De GMR adviseert positief over de
begroting 2021.
-Presentatie Stand van zaken HR:

● Het aantal zij-instromers is  veel groter
dan er geplaatst kan worden op de
scholen.

● Zoals uit het Generiek functiehuis blijkt,
worden er meerdere functies voor
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onderwijsassistenten aangeboden. Daar
past een modulair onderwijstraject bij.

● Ten aanzien van de verborgen vacatures
zegt de bestuurder niet op te kijken van
wat er nu gemeld wordt qua aantallen,
gezien de aandacht die er vanuit de stad
al enige tijd is voor het lerarentekort.

-Bestuurlijke mededelingen:
● Er is aandacht voor de documentaire

‘Klassen”. Er wordt toegelicht waarom
hieraan is meegedaan. De bedoeling is
om bij te dragen aan de wens om de
aandacht levend te houden voor de
problematiek, die ‘Klassen’ aan de orde
heeft gesteld. De hoop bestaat ook
hierdoor in de toekomst potentiële
leerkrachten te enthousiasmeren om
juist voor Innoord te gaan werken.
Daarnaast is het de bedoeling om met
medewerkers Innoord over deze
problematiek in gesprek te gaan, waarbij
de vraag centraal staat wat men met de
vergaarde informatie en ervaring rond
‘Klassen’ gaat doen. Zo zal er na de
voorjaarsvakantie een (online) talkshow
voor de medewerkers van Innoord
worden gehouden.
De GMR vindt dit een prachtig initiatief.

● Griffel. Griffel is in feite de vervanging
van de ‘brede selectie’: een pool van
invalkrachten. de werkwijze is toegelicht.

● De Krijtmolen zakt in het
leerlingenaantal. Binnen de school is
een proces aan de gang naar een
volledige montessorischool.

● Verslag Coronamaatregelen:
Tot slot doet de bestuurder verslag van
het uitgebreide overleg dat heeft
plaatsgevonden met betrekking tot de
Coronamaatregelen. Zij denkt dat de
brieven die Innoord opgesteld heeft voor
medewerkers en ouders adequaat zijn.
De zorg gaat uit naar hoe het onderwijs
de komende weken ingericht moet gaan
worden. Zij vindt dat er op dit moment
wel heel erg veel inzet gevraagd wordt
van medewerkers en besturen. Er wordt
een groot appel gedaan op flexibiliteit en
uithoudingsvermogen. Zij geeft scholen



graag de ruimte om hun eigen weg te
vinden in deze problematiek.

7.
15
min

Rondvraag OMR-lid: Vanwege veranderen werktijden
kan ik niet meer vergaderen op de
afgesproken tijden. kan dit voor de
volgende keer aangepast worden?

Antwoord: Er komt binnenkort een nieuw
voorstel en dit zal aangepast worden op de
website.
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