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Jaarverslag MR 2021-2022 Amstelschool 

 

Inleiding 

Met dit jaarverslag legt de Medezeggenschapsraad van de Amstelschool verantwoording af 
aan de ouders en het personeel van de school. Het verslag evalueert en reflecteert op de 
achterliggende periode en geeft een aanzet voor het komende schooljaar.  
 
De Medezeggenschapsraad heeft in 2021-2022 zeven keer vergaderd. De vergaderingen zijn 
grotendeels fysiek geweest alleen MR3 en MR4 waren online in verband met de corona 
pandemie. 
 
In dit jaarverslag beschrijven we onze activiteiten op de volgende punten:  
 

1. Samenstelling van de MR 
2. Vergaderingen 2021-2022 
3. Wettelijk vastgelegde agendapunten 
4. Huisvesting 
5. Corona 
6. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
7. Scholing Oekraïense kinderen  
8. Contact met de ouders 
9. Contact met de leerkrachten 
10. Faciliteiten 

 
 
Namens de MR, 
Aukje Hoogewerf-Besseling 
Femke van Walbeek 
Eric Turlot 
 
September 2022 
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1. Samenstelling van de MR 

De MR kent twee geledingen: een personeelsgeleding (PMR) en een oudergeleding (OMR). 
In 2021/2022 is de MR als volgt samengesteld:  
 
Namens de leerkrachten (PMR): 
Yvonne Trijsburg (tevens GMR-lid) 
Sharon Bontje (secretaris) 
Lynn Distelbrink 
 
Namens de ouders (OMR): 
Aukje Hoogewerf-Besseling (voorzitter) 
Femke van Walbeek 
Eric Turlot 
 
Afvaardiging ouders in de GMR: 
Nienke van Walbeek  
 
De MR vergadert deels in aanwezigheid van het bevoegd gezag;  
Marleen Sluijk (directeur) 
 

2. Vergaderingen 2021-2022 

De MR heeft 7 keer vergaderd te weten: 
 

1. 13 september 2021 
2. 25 oktober 2021 
3. 30 november 2021 
4. 31 Januari 2022 
5. 4 april 2022 
6. 30 mei 2022 
7. 23 juni 2022 
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3. Wettelijk vastgelegde agendapunten 

De volgende vaste documenten en onderwerpen zijn besproken tijdens de vergaderingen in 
het afgelopen schooljaar: 
 
Onderwerp Soort advies MR vergadering: Actie Actie:

Schoolplan Positief Advies 4 jaarlijks
Niet behandels ivm corona doelen een 

jaar doorgeschoven zie besluit M4
verlenging jaarplan aangevraagd MR4

Begroting OR/ afspraken Positief Advies MR1 2021/2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

MR jaarverslag Positief advies MR1 2021/2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Schoolgids Positief advies MR1 2021/2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Jaarplan obv schoolplan Instemmingsrecht MR1 2021/2022 MR4 herhaalt Akkoord Genotuleerd in notulen

NPO plan (COVID) Instemmingsrecht MR2 2021-2022 Positief advies
Genotuleerd; regelmatig stvaza in MR 4, 

MR6 en MR 2 2022, MR 4 2023, MR 6 2023

Begroting school (meerjaren)  Positief Advies MR3 2021/2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Begroting TSO Positief Advies MR3 2021/2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Veiligheidsplan RI&E Instemmingsrecht MR3 2021/2022 Akkoord Genotuleerd in notulen

Schoolondersteuningsprofiel MR personeelsgeleding MR3 2021/2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Kwaliteitsdocument PDCA Positief advies MR4 2021-2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Veiligheidsplan (pestprotocol) Instemmingsrecht MR4 2021-2022 Akkoord Genotuleerd in notulen

Ontruimingsplan Instemmingsrecht MR4 2021-2022 Akkoord Genotuleerd in notulen

CAO-model / Werkverdelingsplan Instemmingsrecht PMR MR4 2021-2022 Akkoord PMR
Genotuleerd in notulen; volgend jaar naar 

MR1 

Verzoek verlengen jaarplan met 1 jaar Instemmingsrecht MR4 2021-2022 Akkoord Genotuleerd in notulen

Vakantieregeling 2022/2023 Positief advies MR5 2021-2022 Behandeld Genotuleerd in notulen

Groepsindeling 2022/2023 Instemmingsrecht PMR MR6 201-2022 Akkoord PMR Genotuleerd in notulen

Formatie 2022/2023 Instemmingsrecht PMR MR6 201-2022 Akkoord PMR Genotuleerd in notulen  
 

4. Huisvesting 

Al langere tijd zijn er ideeën vanuit Onderwijsgroep Amstelland en de Gemeente over de 
huisvesting van de Amstelschool en Het Kofschip, voornamelijk gedreven door de gedateerde 
status van de gebouwen van Het Kofschip. 
 
De Gemeente Ouder Amstel en de Onderwijsgroep Amstelland hebben altijd de voorkeur 
gehad voor één nieuw gebouw voor zowel Het Kofschip als de Amstelschool met daarbij  
mogelijkheden voor buitenschoolse opvang en andere geïntegreerde functies. 
Op basis van eerder onderzoek van de gemeente is vastgesteld dat de locatie van eventuele 
nieuwbouw de huidige locatie van de Bindelwijk moet worden. De gemeente heeft daarom 
opdracht gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek en verkeersveiligheid onderzoek “2 
scholen onder één dak op locatie Bindelwijk”. De resultaten van de onderzoeken zijn in 
november 2021 gepresenteerd. Binnen het haalbaarheidsonderzoek zijn 4 varianten nader 
onderzocht. Er heeft raadpleging plaatsgevonden bij de bouw adviesgroepen, 
klankbordgroepen en MR. Deze hebben aangegeven dat variant 1 en 2 niet bespreekbaar 
zijn en alleen variant 3 aansluit bij de wensen van ouders en leerkrachten. Bij deze variant 
moet de sporthal worden verplaatst naar een andere locatie dan Bindelwijk.  
 
Naar aanleiding van deze uitslag heeft er opnieuw een raadsvergadering plaats gevonden 
eind januari waarna een nieuwe vraag is gesteld m.b.t. de (on)mogelijkheden van renovatie 
en nieuwbouw van beide scholen. De gemeente heeft opnieuw een opdracht gegeven tot 
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een haalbaarheidsonderzoek “(on)mogelijkheden van renovatie en nieuwbouw van beide 
scholen”. Bij het haalbaarheidsonderzoek zijn verschillende scenario’s onderzocht: 

1. Renovatie; deze is niet verder onderzocht 
2. Vernieuwbouw binnen huidige volume 
3. Vernieuwbouw en uitbreiding volume vernieuwbouw 
4. Vervangende nieuwbouw (sloop/ nieuwbouw) 

Onderwijsgroep Amstelland heeft aangegeven dat renovatie van de Amstelschool géén 
toekomstbestendig onderwijs oplevert, maar alleen bouwtechnische verbeteringen. 
Nieuwbouw biedt een oplossing voor de knelpunten, wensen en eisen van 
toekomstbestendig onderwijs. De voorkeur gaat vanuit de Amstelschool nog altijd uit naar 2 
scholen onder één dak waarbij de locatie moet voldoen aan het opgestelde eisen en wensen 
pakket. Locatie Bindelwijk is hierin geen specifieke wens. Mocht dit niet kunnen is 
vervangende nieuwbouw op de huidige locatie een alternatief. De MR onderschrijft deze 
wens. 

5. Corona 

Gedurende het gehele jaar is er contact geweest met de directie en MR inzake de 

coronamaatregelen. De MR is betrokken bij de wijze waarop de sluiting van de Amstelschool 

heeft plaatsgevonden begin januari 2022. Daarnaast is de MR betrokken geweest bij en de 
wijze waarop het afstandsonderwijs werd georganiseerd op het moment dat klassen in 
quarantaine moesten.  

6. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  

Door Corona zijn er leerachterstanden ontstaan bij kinderen in heel Nederland. Om dit op te 
vangen is er een programma opgesteld door de overheid genaamd Nationaal Programma 
Onderwijs, NPO. De Amstelschool heeft een plan gemaakt voor de inzet van deze NPO 
gelden en de spreiding over de jaren, de subsidie kan tot en met 2025 ingezet worden. De 
NPO gelden worden ingezet voor het digitaliseren van het onderwijs, inzet van extra 
ondersteunend personeel, aanschaf van extra leermiddelen (technisch lezen, taal en spelling 
etc.) en begeleiding en training van onderwijzend personeel. Daarnaast wordt een gedeelte 
bovenschools ingezet welke geaccordeerd is door de GMR en MR.  Dit plan is uitvoerig 
besproken met de MR en is in MR2 akkoord bevonden. Er vindt gedurende het jaar een 
herijking plaats in de MR m.b.t. de NPO gelden, doelstellingen en gemaakte voortgang. 

7. Scholing Oekraïense kinderen 

Vanaf april 2022 zijn er 12 Oekraïense kinderen in Ouderkerk aan de Amstel gekomen die 
vanaf het moment van aankomst recht hebben op onderwijs. De 3 scholen, Jan Hekman, Het 
Kofschip en De Amstelschool, hebben gezamenlijk een oplossing gecreëerd.  
Op de locatie van Het Kofschip op de Koningin Wilhelminalaan wordt een tijdelijke school 
ingericht. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend komen de kinderen bij elkaar op de 
Koningin Wilhelminalaan. De middagen en de woensdagen volgen de kinderen regulier 
onderwijs. De vrijdagochtend wordt ingevuld door Skillz United.  
 
De MR is van mening dat er op deze manier een goede oplossing is gevonden. Er is een 
evenwicht gecreëerd tussen het behouden van kwaliteit van onderwijs voor de kinderen van 
de Amstelschool en het faciliteren van onderwijs voor de Oekraïense kinderen.  
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Vanaf het schooljaar 2022/2023 gaan de Oekraïense kinderen in Ouderkerk aan de Amstel 
naar de taalschool in Amstelveen en daarom is de locatie op de Koningin Wilhelminalaan 
gesloten. De MR en de directie van de Amstelschool hebben veelvuldig contact gehad en van 
gedachte gewisseld gedurende deze periode. 

8. Contact met de ouders 

Het contact met de ouders verloopt via gesprekken, e-mail en eventueel het bijwonen van de 
vergadering. Het mailadres MR Amstelschool is in 2021/2022 enkele keren door ouders en 
leerkrachten aangeschreven. De punten zijn door de MR opgepakt en teruggekoppeld naar 
de betrokken personen.  
Via de nieuwsbrief hebben de MR leden zich voorgesteld en aangegeven hoe ze bereikbaar 
en beschikbaar zijn. In verband met de corona pandemie zijn er geen centrale sessies 
geweest. De notulen van de vergaderingen zijn opvraagbaar via de MR leden en via het info 
email adres van de Amstelschool info.amstelschool@ogamstelland.nl.  
 

9. Contact met de leerkrachten 

Het contact met de leerkrachten verloopt via de personeelsgeleding. Zij zitten zonder ‘last of 
ruggenspraak’ in de MR en zijn op de hoogte van hoe de betreffende onderwerpen leven bij 
hun collega's. 
 

10. Faciliteiten MR 

Het budget voor de MR wat is vastgesteld in de CAO is € 927,- voor een school <250 
leerlingen. De MR heeft haar jaarlijks budget voor haar activiteiten niet aangesproken in het 
jaar 2021/2022. 
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