
Deelraad
Verslag vergadering 25-05-2021

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. Welkom Eline Lakeman (teamleider ARS
JTS).

2.
Vaststellen van de
agenda

Agenda is goedgekeurd

3.
Ingekomen post

Geen ingekomen post. Esther houdt contact met de AD ouder die interesse had getoond in de DMR.
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4. Vaststellen verslag
laatste vergadering

Verslag is vastgesteld. Er zijn geen vragen en op- of aanmerkingen.

5.

Jaarplan SO
Amsterdam
2021-2022

Lieke geeft toelichting. Het jaarplan is een doorlopend onderdeel van ons handelen. Wordt dus jaarlijks
aangepast in de lijn met hoe het al ging. De evaluatie van het vorige jaarplan bepaald in grote mate de inhoud
van het nieuwe jaarplan.
Lieke is trots dat het grootste gedeelte van de doelen gehaald is, ondanks (en soms dankzij) corona.
Het nieuwe VIP zal ook wel in grote mate aansluiten op de huidige doelen. Hierdoor blijft de doorlopende lijn
behouden.
De doelen voor volgend schooljaar zullen in een later stadium concreter gemaakt worden, in samenspraak met
de team. Dit is locatie afhankelijk.
Er wordt opgemerkt dat het jaarplan rondom kwaliteit zeer vol zit. Hier wordt niet direct iets mee gedaan,
maar Lieke zal hier met het MT scherp op blijven. Er wordt altijd kritisch gekeken naar de hoeveelheid, maar
er zijn nou eenmaal zaken die “moeten” en al gaande zijn. Lieke geeft aan dat we dit gelukkig kunnen
uitvoeren met een groot multidisciplinair team.

6.

Schoolgids ARS & PBS
2021-2022

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over de schoolgidsen. Dit gaat vooral om klein inhoudelijke
punten die direct aangepast kunnen worden. Er zijn geen grote wijzigingen voorgedragen. Opmerkingen op
redigeer niveau kunnen gestuurd worden naar Sandra van de Berg.

7.

Werkverdelingsplan
2021-2022

Er is niet door alle werknemers gestemd, maar alle stemmende collega’s hebben ingestemd. De DMR leden
geven aan dat ze blij zijn met de procedure zoals die gegaan.

8.

Nationaal programma
Onderwijs

Voor de besteding van de gelden die vanuit het NPO beschikbaar komen is een schoolscan nodig. Deze scan
wordt gemaakt dmv de reeds beschikbare gegevens van CITO en ZIEN. Dit zijn de harde cijfers. Naast deze
harde cijfers zijn er ook zachte cijfers opgehaald door middel van vragenlijsten naar het team, ouders en
leerlingen. Hier is zeer goed op gereageerd. Op basis van al deze gegeven wordt er zeer binnenkort de
analyse gemaakt. Deze wordt gepresenteerd en besproken met de teams. Het plan zal vervolgens aan de DMR
worden voorgelegd ter instemming, het gaat daarbij om de procedure en niet over de inhoud. (eind juni komt
dit bij de DMR langs)
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9.

Update nieuwbouw
Purmerend en
Amsterdam

De update Purmerend. Gemeente heeft nog steeds geen nieuws over de vorderingen van de nieuwbouw.

Amsterdam zijn meerdere gesprekken met de gemeente, HEVO en delegatie VierTaal geweest nav een
haalbaarheidsonderzoek. De conclusie is: Het is uitermate lastig om een geschikte plaats in Amsterdam te
vinden voor de nieuwbouw van een SO school. Ook de financiering vanuit de gemeente lijkt lastig te zijn.
Gelukkig zit Natasja Kroon hier bovenop.  Wordt vervolgd maar het loopt nog niet snel.

10.

Vacatures DMR
2021-2022

De volgende vacatures staan op voor het volgende schooljaar.
Ouders AD
Ouder PBS
Personeel JSS/Almere
Personeel PBS

Sander kijkt of hij al iemand kan vinden van het personeel PBS die dit leuk vind, Marlies doet hetzelfde voor
de JSS. Sander vraagt Vivi een stukje te schrijven voor de werving van een ouder van de PBS. Max zet zsm
verkiezingen uit om hopelijk voor de zomervakantie kandidaten te hebben. Lieke brengt het onder de
aandacht van de teamleiders.

11.

bestuursformatieplan
2021-2022

Ter info. Schrijfstijl is veranderd vanwege werkwijze nieuwe controller. Qua inhoud verandert er niets ten
opzichte van het werkverdelingsplan en bv eerder afgestemde bezuinigingen en inzet werkdrukmiddelen in
vaste formatie.

12.

Laatste DMR Overleg

23 juni organiseert Lieke een etentje op school met de DMR als dank voor inzet en afscheid van Sander, Vivia
en Marlies.

13.

planning DMR
2021-2022

Osama doet een voorstel voor een nieuwe planning voor het nieuwe jaar.

14.

Zwangerschapsverlof
Lieke
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De voorzitter van de DMR heeft een bericht van de Natasja Kroon gekregen met informatie over de vervanging
tijdens het zwangerschapsverlof van Lieke. Het voorstel is om de vervanging te laten doen door Trudie
Westen. Zij zal de taken dan voor 3 dagen in week waarnemen. Momenteel is mevrouw Westen werkzaam als
interim regiodirecteur van het Viertaalcollege Amsterdam. Lieke geeft aan heel erg blij te zijn met dit voorstel.

15.

rondvraag

Vraag over schoolreisjes. Je schoolreisje organiseer je met je eigen klassenteam (bubbel). Er is een budget
voor het huren van vervoer per bubbel/klas.

Tuinfeest mag binnen de bubbel. Eigenlijk mag alles als het maar binnen het huidige protocol past.

Er is vanuit de AD (en misschien VierTaal breed) de vraag naar meer informatie over Simea. Osama en Max
nemen deze vraag mee naar de MR vergadering.

16.

stemmen DMR

Jaarplan: Personeelsgeleding stemt in, oudergeleding stemt later.

Werkverdelingsplan: DMR stemt in met de procedure van het werkverdelingsplan.

Schoolgids: Personeelsgeleding stemt in, oudergeleding stemt later.

zwangerschapsverlof Lieke: Advies van de DMR is positief.

16.

rondvraag 2.

17.

sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20:45.

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
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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

01-03-21
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

JTS 19.00 30-03-2021

25-05-21
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

Deelraad 25-05-2021 Pagina 5 van 5


