
Notulen MR 20 september 2021 
Aanwezig: Maurits (vz), Rachel, Lotje, Annemiek, Sanne, Liesbeth, Marion, Hans. 
       Atty aanwezig tijdens eerste deel. 

1. Opening en welkom Liesbeth (PMR) 
2. Nieuws uit de directie. 

De start van het nieuwe schooljaar is prima verlopen. De formatie met een behoorlijk 
aantal nieuwe personeelsleden is prima ervaren. 
- De begroting zal worden opgepakt door de MR en zal voor de MR- 
  vergadering in november 2021 worden geagendeerd. 
- Het dak van beide gebouwen van de AMS zijn in zeer slechte staat. 
- Op vrijdag 25/09/’21 wordt het OB-plein gecontroleerd. Dit i.v.m. de 
  waterophoping, waterhuishouding van de gemeente en de klimaatverandering. 
- Het StAM-overleg met Atty is als prettig ervaren en alles is goedgekeurd, op het 
  tuinonderhoud (snoeien, maaien, etc.) na. 
-NPO-gelden: 
 * de SCOL-afname laat geen bijzonderheden zien 
 * Verdeling gelden per klas: iedere groep krijgt 1 x per week extra ondersteuning, de 
    zorggelden worden met name in de MB en BB ingezet. 
 * Er is een beleidsplan voor het HB- beleid. 
 * Vraag: klopt het dat er meer jongens dan meisjes gebruik maken van 
    het HB-traject? 
 * Het HB-beleid met de 4 scholen: op woensdag, en vrijdagochtend vindt dit plaats in 
    de Pieter Brueghelschool. Vanaf de herfstvakantie krijgt deze een definitieve 
    opstart. 
 

3. MR-jaaragenda. 
 

  
- Kunst/Cultuur-beleidsplan komt op MR-agenda, wsch. in maart/april 2022. 
  De MR gaat navragen of en wanneer deze klaar is. 
- Het HB-beleidsplan wordt in januari 2022 geagendeerd voor de MR. 
- De StAM wordt in april 2022 geagendeerd.  
- Lotje en Annemiek zijn contactpersonen van de MR naar de StAM, zij doen tevens 
  de kascontrole van de StAM. 
-Voor de lln.-raad is Marion de contactpersoon. 
- De lln.-raad-vergadering met de MR wordt naar november 2021 verplaatst (stond 
   voor oktober 2021). Het overleg met de lln.-raad van maart 2022 wordt uit de  
   jaarplanner gehaald. 
- De beschikbaarheidscheck van de MR wordt verplaatst naar april 2022. 
 

4. Vergaderdata. 
Er worden bij aanvang een zestal vergaderingen ingepland voor het schooljaar 2021-
2022. 
 

5. Verkeersupdate. 
Het gaat en blijft de goede kant op gaan. Geen verdere acties nodig, behalve een 
opfrissende herinnering van het verkeer rondom de AMS in het maandnieuws.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ICT. 
De MR heeft documenten ingeleverd bij de ICT-er. Deze zal ervoor zorgen dat de 
aangeleverde stukken z.s.m. op de site van de AMS zullen staan. 
* Het jaarverslag van 2020-2021 zal ook op de site komen te staan, de notulen van 
   dat jaar niet. Vanaf huidig schooljaar zullen ook de notulen worden geplaatst op 
   de site van de AMS. 
* Het huishoudelijk reglement van de MR wordt ook naar de ICT-er gestuurd. 
 

7. Leerlingenraad. 
Marion H. wordt de contactpersoon tussen de lln.-raad en de MR. De vergadering 
van oktober wordt naar november verschoven. De vergadering in maart wordt 
gecanceld.  
 

8. WVTTK. 
* StAM (ingekomen post): n.a.v. het schrijven van Marieke van Zwieten (StAM) heeft 
   De MR inmiddels een antwoord gestuurd. 
* De MR gaan zich inzetten voor een verbeterd schoolplan. 
* Het huishoudelijk reglement MR wordt aangepast en doorgestuurd naar 
   de ICT-er. 
* aankomende 2 vergaderingen doen we in ieder geval online (Google Meet). We 
   overleggen t.z.t. verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


