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Overleg i.a.v. de directie. 
Aanwezigen : Jill (notulist) - Maaike - Matthijs 
Aruna (voorzitter) - Shazia – Mahassine 
Aangemelde ouders : Tulay Akbulut en Naïma 
 

 

 Notuleerrooster Jill-Maaike-Mahassine-Shazia-Matthijs  

 Welkom Welkom Mahassine. Voorstelronde. 
 

 

 Inventariseren 
rondvraag 

- Waarom deelt de school niet mee aan ‘de week 
tegen pesten’? Dit is in de laatste week van 
september. Het onderwerp zit in PBS. 
- Status vervolgcursus MR (regelt het bestuur 
dit?). Ferdinand vraagt het na. 
- Is er al een nieuwe vertrouwenspersoon bekend? 
Nog niet, wordt vervolgt. 

ter besluitvorming  

1.  
 

Vaststellen agenda 
en 
ingekomen stukken 

Mogelijke aanvullingen op de agenda.  
 
 

ter info 
 

2. 
 

Mededelingen - de schoolbegroting moet nog gemaakt worden 
voor 2020 (jan-dec)  
- status schoolgids, in januari volgt een 
presentatie. Volgende vergadering kunnen we hem 
vaststellen. 
- schoolplan : MR stemt in na aanpassingen MR. 
Na de aanpassingen kan de MR hem nog inzien.  

- status vergroenen: Deze week gaat de beslissing 
plaatsvinden. De gemeente noord heeft al 
toestemming gegeven het extra stukje groen 
tussen de pleinen te gebruiken bij akkoord van het 
vergroenen van het kleuterplein. De buurt kan er 
ook gebruik van maken. Vanuit de gemeente 
Amsterdam is er 75.000€ subsidie. de school moet 
ook een deel financieren. De school/kinderen 
moeten in actie komen om ook wat geld te 
verdienen! 
- Mediumsetting TOS (taalontwikkelingsstoornis) 
Viertaal en Kentalis hebben de vraag neergelegd 

ter info 
 
 
 



of onze school een medium voorziening wil worden 
voor kinderen met een TOS. (We hebben nu 9 
kinderen binnen de school). Bij een 
mediumvoorziening komt er meer externe hulp, en 
het team wordt bijgeschoold, er komt een 
taaldeskundige in de klas. Er heerst hier op school 
een sterke zorgstructuur waardoor deze kinderen 
eerder worden opgemerkt. het kan dat er 1 max 2 
kinderen op school bij komen. De school moet nog 
een beslissing maken maar ziet hier de 
toegevoegde waarde van in.Ervaringsdeskundigen 
van andere scholen hebben met het team 
gesproken. In december gaan we het hier verder 
over hebben. Mocht het doorgaan dan zou het 
zeker nog een jaar duren voor het daadwerkelijk 
van start gaat. 
- Lidmaatschap Maaike is met instemming van de 
GMR en het bestuur akkoord 
Posters worden uitgedeeld, deze zijn vorig jaar 
met een tekenaar iswm Peter gemaakt. De ankers 
van de koersnotitie komen er in terug.  

3. 
 

Notulen  Vaststelling notulen extern gedeelte 24-09-2019 
gemaakt door Matthijs. Dank Matthijs 

 
 

4. 
 

Agendapunt Advies van de MR betreft werkverlichting van 
Manuela. Financieel stagiair, Dienst Werk en 
Inkomen, App, apart orgaan overblijf, door ouders, 
studie jobs (alleen voor administratie) 
Combiwel heeft een wachtlijst en gaat een nieuwe 
groep openen. Zou combiwel wellicht id 
administratie kunnen ondersteunen? 
Akros? Overblijf+VVE 

ter advies 
 

5. 
 

Rondvraag  OR: Nu twee ouders met andere prioriteiten.. 
In de volgende nieuwsbrief een oproep voor 
nieuwe ouders. Zorgelijke situatie. 
Toehoorders kunnen met vragen terecht bij 
Ferdinand of andere MR leden. Zullen we een 
vragenkwartiertje inlassen? Volgende vergadering 
intern bespreken. 
Mededelingen en reminders worden niet of laat 
verstuurd. Bv de voorlichting vd politie. Wie doet 
dit? De hal wordt veel gebruikt door de gemeente 
Amsterdam. Deze voorlichting was georganiseerd 
door Epjo en deze is uitsluitend va groep 8. In 
januari komt deze nog een keer op het programma 
te staan. 
De jaarkalender staat op de website. Social schools 
wordt slecht gelezen. Berichten worden zowel 
verstuurd door directie, leerkrachten of oop. 

 

     



 


