
Notulen MR vergadering dinsdag 27 januari  2015 

Aanwezig:  
 

Jolande, Patrick, Amanda, Wim, Brenda, Trudy, Rob, 

Cornelie, Cheryl, Herbert 

Afwezig:  

1. Welkom en 
notulen/actielijst vorige 
keer 

Actiepunten zijn besproken.  

2. Tevredenheid enquête: 
uitkomsten 

De samenvatting is door (bijna) alle MR leden gelezen. 
Hier de meest opvallende uitkomsten: 

 Het is onduidelijkheid hoeveel mensen de 
enquête hebben ingevuld.  

 De sfeer wordt als heel goed ervaren. Sterk punt 
van de school.  

 Stukje communicatie; mensen zijn niet helemaal 
op de hoogte van de inhoudelijke dingen die er 
op school gebeuren.  

 Verschillen tussen ouders en leerlingen; hoe er 
met pesten omgegaan wordt.  

 Het is jammer dat er geen duidelijke argumenten 
zijn waarom de enquête zo door ouders is 
ingevuld.  

 Weinig speelmogelijkheden op het plein worden 
als negatief ervaren.  

 Verkeer/ veiligheid vinden ouders heel 
belangrijk. 

 Positief over de leerkrachten 

 Opvallend dat 31 procent niet weet wat de 
school te bieden heeft. 

 
Als je de uitslag van de enquête leest staat de school bij 
de ouders die de enquête hebben ingevuld niet goed 
bekend. Hier valt voor de school zeker winst te behalen.  
Er zijn meerder onderdelen naar voren gekomen waar 
de school iets mee kan.  
De MR houdt zich al bezig met de verkeersveiligheid 
rondom de school, maar kan zich ook gaan buigen over 
de PR. De prognoses zijn nog redelijk goed voor 
Elzenhagen, maar wat kan de school doen om dit te 
waarborgen. Dit komt op de agenda tijdens een 
volgende MR vergadering.  
Wat gaat de school communiceren naar de ouders 
omtrent de resultaten van dit onderzoek? 
Er gaat een brief uit naar de ouders met daarin de 
uitkomst van de enquête. Wim maakt een opzet en zal 
dit met Rob bespreken. De suggesties van de MR 
worden in deze opzet meegenomen.  
  



3. cao: consequenties De samenvatting is rondgestuurd.  
Wat zijn de consequenties voor het personeel: 

o ABSA gaat geen uniformiteit creëren. ABSA wil zo 
min mogelijk opleggen aan de scholen, omdat we 
van oorsprong ‘éénpitters’ zijn. 

o 40 uur mag, maar hoeft niet: dit is besproken 
met de personeelsgeleding van de MR.  

o Er komen geen acute veranderingen op dit 
moment.  

o Er komt een concreet plan vanuit het team de 
volgende MR vergadering.  

4. Inspectie: 9 en 10 maart op 
school. Binnenkort info in 
Elzenblad 

De inspectie komt op 9 en 10 maart. Deze week komt er 
informatie over de inspectie in het Elzenblad.  
 

5. Vast punt op de agenda/:  
a. het gebouw,  
b. schoolpleinen 

(ruimte buiten 
school), optreden 
met wijkraad: mail 
vz wijkraad 

c. verkeerssituatie,  

Er komt een gesprek met iemand van Stadsdeel / 
Stadgenoot  
 
Brenda belt met handhaving omdat er gevaarlijke 
situaties ontstaan voor de kinderen die fietsend en 
lopend naar school komen.  
 
Er komt een stukje over in het Elzenblad.  

6. ow-en op jaarplanning: 
-segregatie (intro) 
-Brede school (hoe invulling 
aan geven) 
-formatie nieuw schooljaar 
(na inspectie van begin 
maart oppakken) 

Wat is segregatie: 
Het betekent letterlijk: een tweedeling in de 
maatschappij 
Door de methodiek van het inschrijven 
(postcodebeleid)in het Amsterdam Noord; is het 
mengen van scholen (kansrijk, kansarm) nog nauwelijks 
te beïnvloeden. Het stuurinstrument is de scholen 
afgenomen.  
Door centrale inschrijving is het niet mogelijk om 
kinderen uit alle buurten op je school toe te laten, 
omdat kinderen uit de wijk voorrang krijgen  
Wij kunnen er niets aandoen.  
 
Brede school: 
Officieel zijn wij een brede school. Wat doet de school 
hiermee?  
Naschoolse activiteiten.  
Er is veel aandacht; er wordt veel samengewerkt 
(muziekschool, DAT school)  
Het probleem is echter is is geen ruimte.  
Nieuw sinds januari 2015 is een Ouderkindadviseur. Zij is 
ongeveer 8 uur per week op school aanwezig.  
 
Er zijn geen financiële mogelijkheden op deze 
activiteiten op dit moment verder uit te diepen.  
 
Formatie: 



Met de formatie wordt bedoeld hoe de school er 
volgend jaar uit zal zien met betrekking tot het aantal 
groepen en het personeel. De personeelsleden mogen 
hun wensen doorgeven aan directie. Hier wordt zoveel 
mogelijk rekening meegehouden.  
Dit punt komt elke keer op de agenda; meer informatief 
hoe ver zijn we. 

7. “anti-ruis kolom”: welk 
onderwerp? wie schrijft? 

Eventuele onderwerpen: 
- Pesten 
- Pauze 
- Straffen en belonen 
- CITO ‘gekte’ – schoolbreed – 

algemeen 
Tanja maakt de antiruis column. Er komt eerst een 
kennismaking in het Elzenblad. Het eerste onderwerp 
wordt daarna: Pauze.  

8. eten en drinken / traktaties Er zijn richtlijnen/ advies vanuit de school.  
Patrick maakt zich zorgen over de lunch en tien-uurtjes 
die worden meegenomen naar school. Er komen veel 
ongezonde dingen mee. Kunnen we als MR hier iets in 
betekenen? 
Ideeën, suggesties van MR leden: 
-Workshops in de school. 
- Meer duidelijkheid vanuit de school naar de ouders 
Dit punt komt terug op de agenda.  

9. WvTTK en Rondvraag  Fiets gestolen op het plein – stukje in het 
Elzenblad dat het niet mogelijk is om de poorten 
altijd te sluiten.  

 Facebook – openbaar hoe gaan wie hier als 
school mee om. Foto’s etc.  

 Vergadertijdstip; zijn er mogelijkheden voor een 
ander tijdstip 

 Afscheid voor personen die de MR zullen 
verlaten – Patrick neemt deze taak op zich.  

 BAC – Rob vanuit oudergeleding.  
 

 

 

 

 


