
Deelraad
Verslag vergadering 04-03-2021

Overzicht aanwezigen en afwezigen; de laatstgenoemden staan cursief gedrukt
School Personeelsgeleding Oudergeleding

Alexander Roozendaalschool
JTS Max van Boxel Mohamed Ibrahim

Alexander Roozendaalschool
JSS Marlies de Vries Vacature

Alexander Roozendaalschool
Almere Osama Debana
Alexander Roozendaalschool
Purmerend Esther Molenaar

Prof. Burgerschool Sander ter Weel Vivi Sakum
Ambulante dienst Nelien Drewes Vacature*
Regio directeur Lieke Rigter

Voorzitter Osama Debana

Secretaris Max van Boxel

*vacature voor ouder zonder stemrecht.

Agenda

1.
Opening

Voorzitter Osama opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor nieuw lid
oudergeleding Mohamed Ibrahim (ARS JTS) en voor Carla Wiebosch TL die de vergadering bijwoont als
toehoorder. Er volgt een korte voorstelronde.

2.
Vaststellen van de
agenda

Reiskosten regeling wordt toegevoegd aan de agenda. Verder wordt de agenda goedgekeurd.

3.
Vaststellen verslag
laatste vergadering

Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
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4.
Openstaande
vacatures

Met de komst van Mohamed blijven er twee openstaande vacatures in DMR. 1 voor JSS of Purmerend en 1
voor AB. Max vraagt of het zoontje van de aangemelde ouder ambulant begeleid gaat worden -> dat blijkt het
geval. Esther neemt wederom contact op om te vragen of ze de plek voor AB ouder wil innemen.

5.

Update corona

De heropening is goed gegaan op alle scholen (ondanks ijzel, sneeuw, studiedag en vakantie). Er zijn geen
kinderen die thuis zitten vanwege angst (wel vanwege klachten). Er is op alle scholen gemiddeld 2% van de
leerlingen afwezig als gevolg van corona gerelateerd verzuim. Dit was na de heropening na de eerste
schoolsluiting 15%. Het gaat dus een stuk beter dan de eerste keer. De maatregelen vragen inzet van
iedereen, maar dit lijkt goed te gaan. Er is een stappenplan bij besmetting.

6.

Update Begroting
2021
Lieke geeft een presentatie aan de DMR waarin de formatieve gevolgen van de bezuinigingen van VierTaal
worden uitgelegd. De presentatie bestaat uit de aanleiding, het plan, en de gevolgen van het plan voor de
scholen (leerlingen en personeel). De presentatie zal ook met alle collega’s gedeeld worden in aanloop naar de
presentatie die Lieke aan het team gaat geven. Hieronder enkele opmerkingen die buiten de presentatie om
aan bod zijn gekomen.

Er is uitstel gevraagd voor de begroting van VierTaal. Normaal moet deze al voor 1 januari langs de MR, dat
wordt nu voor 1 april. De begroting als geheel ligt nu voor bij de MR en RvT.

Lieke gaat het team een voorstel doen om de werkdruk middelen in te zetten voor het behoud van vaste
formatie (oa ipv lukida). Het team gaat hierover. Het wordt gewone formatie. Dus niet iemand die uit de
werkdruk middelen wordt ingehuurd. Er moet per team gekeken worden hoe zij inzet tbv vermindering
werkdruk organiseren. Denk aan een adminstratiedag met vervanging door eigen formatie, inzet
eventmanager in formatie of taakuren etc. Dit is een onderwerp tijdens het werkverdelingsgesprek in het team
de komende maand.

De norm blijft 14 leerlingen per groep. Er kunnen wel uitzonderingen op gemaakt worden vanuit de zorgplicht,
voor een 15de of 16de leerling. Dit gaat altijd in afstemming met het klassenteam. Wat is er nodig om de
extra leerling te bedienen. In Den Haag is 15-16 de norm.

Kortdurende vervanging gaat wat meer inzet van het hele schoolteam vragen om de klus te kunnen blijven
klaren. Zieke leerkrachten of ondersteuners moeten intern vervangen worden. Er zal misschien ook  vaker een
klas verdeeld moeten worden bij kortdurend verzuim.

Er moet nog een uitwerking van de nieuwe subsidie Corona vanuit de overheid  gemaakt worden. Er is nog
zeer weinig bekend over hoe deze subsidie ingevuld gaat worden. Deze is daarom nog niet meegenomen in
het huidige bezuinigingsplan. Wel is zeker dat er geen geld is voor de AD. Lieke neemt dit gegeven worden in
het MT.

Onderhoud van de gebouwen (vooral) JTS blijft gewoon doorgaan. Hier zal niet veel op bezuinigd worden.
Algemeen kan gezegd worden dat ook na de bezuiniging we kunnen blijven doen wat we nu doen, maar met
minder extra’s.
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7.

Update
doorontwikkeling
VierTaal
Dit onderwerp is ter kennisname in de DMR voorbij gekomen. De directeur bestuurder (a.i.) heeft aan de MR
een presentatie gegeven met een plan om het bestuursbureau verder te professionaliseren en anders in te
richten. Hierin staat ook onder andere dat VierTaal graag terug wel naar 3 regiodirecteuren (ipv 4) en dat er
enkele verschuivingen van functies zullen plaatsvinden en er gekeken moet worden naar de inzet van de
regiodirecteuren. Onder aan de streep groeit het bestuursbureau hierdoor formatief een heel klein beetje.
8.

Vervanging Lieke

Lieke gaat met zwangerschapsverlof. Ze wil de begroting zelf doen in september en oktober.

Er zal een interimmer worden aangetrokken voor 0.4 FTE die het werk van Lieke overneemt om Lieke met een
gerust hart met verlof te laten en om de druk op de teamleiders niet te groot te maken. De overige taken
worden door de teamleiders overgenomen of worden uitgesteld. Na instemming DMR doet LIeke het voorstel
aan de bestuurders voor de uitvoer.

9.

Korte update
vergadering voorzitters
deelraden en MR

Alle voorzitters van de deelraden van Viertaal en de voorzitter van de medezeggenschapsraad zijn voor het
eerst (online) bij elkaar gekomen. Getracht wordt om onderling communiceren tussen de deelraden en de MR
beter te laten verlopen, waardoor er meer samengewerkt kan worden. Er zijn nu kortere lijntjes omdat de
voorzitters elkaar ontmoet hebben. Het streven is om 1 keer per kwartaal zo een bijeenkomst te houden.

10.

Rondvraag 1

extra punt op de agenda is de reiskostenvergoeding volgens het Amsterdamse model. VierTaal is voornemens
deze vergoeding stop te zetten omdat dit te veel geld kost. Het voornemen ligt als memo nu bij de MR van
VierTaal.  Deze regeling is in het leven geroepen om werken in Amsterdam interessant te maken voor mensen
van buiten de stad. Dit is een van de oplossingen om het lerarentekort te verminderen. Bij VierTaal is (nog)
geen sprake van grote tekorten in leraren, daarom is het voorstel om deze speciale regeling af te schaffen.
Viertaal moet namelijk 50% van de subsidie zelf betalen. Voor SO Amsterdam betekent dit ruim 20.000 euro,
die we anders moeten bezuinigen op vaste formatie. Het DT heeft aangegeven dat dit niet de voorkeur heeft.
Er zijn  collega’s die hierdoor achteruit zullen gaan in vergoeding (vooral als je ver van de stad woont). De
reguliere (CAO) reiskostenvergoeding zal blijven bestaan. De DMR van VCA maakt zich hard om dit voorstel
niet door te laten gaan, daarom is het nu geagendeerd op deze agenda ter kennisname.

Thema wachtlijsten agenderen op de volgende DMR vergadering. Lieke nodigt Marieke Wolfsen (teamleider AB
en trajectburea) hier voor uit.

11.

Stemmen leden DMR

DMR stemt in met het de formatieve plannen en voorstel aan team mbt de
werkdrukmiddelen.

DMR stemt in met plan vervanging Lieke.

wat verder nog ter
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sprake
komt/rondvraag
sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21:50.

Planning DMR schooljaar 2020-2021

DMR Beleidsstuk ter bespreking Plek Aanvang versturen
punten/stukken
DMR

15-09-20 Planning en ambities DMR bepalen,
eventuele vacatures.

Hangout 19.00 nvt

17-11-20 Verantwoording ouderraadgelden
19-20  en begroting 20-21 ARS

Hangout 19.00 3-11-2020

26-01-21
met Marieke
TL

Begroting SO Adam 2021 (ter info)
Werkverdelingsplan voorbereiding

JTS 19:00 12-01-2021

04-03-21
met Carla TL

Formatie 2021-2022 (instemming)
Jaarrooster 2021-2022 (instemming)

JTS 19.00 22-02-2021

13-04-21
met Erna en
Viola TL

Schoolgidsen ARS en PBS 21-22
Evaluatie werkdrukmiddelen 21-22
Werkverdelingsplan 21-22
-> allen instemming
Jaarrooster 2021-2022 (instemming)

JTS 19.00 30-03-2021

19-05-21
Met Eline TL

Regio Jaarplan 2021-2022 ->
instemming

JTS 19.00 06-05-2021

23-06-21 Etentje DMR en eventuele overige
laatste items bespreken

ntb ntb
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