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Tijd
Voorzitter
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Dinsdag 30 maart 2021
18.00-19.00 uur
Matthijs Schukking
Matthijs Schukking

Oudergeleding
☒
Ype van der Brug
☒
Silvia Looman
☒
Gerda de Weerdt

Leerlinggeleding
☒ Boet Heijmerink
☒ Manal El Jaadi
☒ Irene van Munster

☒ Aanwezig ☐ Afwezig mk ☐ afwezig zk

Personeelsgeleding
☒ Iris Hoogendoorn
☒ Rishma Jadnanansing
☒ Berdien Rebel
☒ Matthijs Schukking
☒ Nanda Slokker
☒ Tom Wakker

Schoolleiding
☒ Marcel van Dijk
☐ Annerieke Kroeze

1. Opening
Opening 18.00 uur online via Zoom.
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
Aanmeldingen
De aanmeldingsperiode is afgelopen en er zijn 343 aanmeldingen (voorheen lag dit aantal tussen 260 en
280). Er is een risico dat de leerlingen uit de gemeente Amsterdam zich dubbel hebben ingeschreven, met
name uit Abcoude. Volgend jaar zullen er tien brugklassen zijn (3 mavo/havo, 3 havo/vwo, 2 vwo en 2 tto
klassen), die iets voller zullen zijn dan dit jaar. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er niet 4 havo/vwo klassen,
maar 4 vwo klassen, aangezien er dit jaar veel meer aanmeldingen op het vwo en tto zijn gekomen. Helaas
zijn er ook ruim 50 leerlingen uitgeloot, tevens uit ons eigen kerngebied.
Ventilatie
Van de gemeente Amsterdam is er geld gekomen en kan de ventilatie voor 1,2 miljoen euro vernieuwd
worden in de komende zomervakantie. Hiervan moet 100.000 euro zelf gefinancierd worden. Dit zou
moeten lukken in de zes weken zomervakantie en dan zou na de vakantie overal goede ventilatie moeten
zijn. De komende tien jaar moet dit betaald worden, waardoor er geen grote projecten ondernomen kunnen
gaan worden.
Houdbaarheid lesrooster
Zolang de verhouding 3,5 dag online en 1,5 dag fysieke lessen blijft, wordt het 30-minuten rooster
behouden. Als de examenklassen weg zijn en er meer ruimte in het gebouw is, dan wordt er in ieder geval
een aantal dagen overgestapt naar een 45-minuten rooster. Er waren de afgelopen tijd veel collega’s die
getest moesten worden. Er wordt zoveel als mogelijk geprobeerd de lessen op te laten vangen door
werkstudenten, maar ook dat lukt niet altijd. De reden om zo weinig mogelijk pauzes in te voeren voor
niet-examenklassen is dat het bijna niet lukt om de afstand te bewaren in de pauzes. Voor de meivakantie
wordt gekeken of we kunnen overstappen naar langere lessen.
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Nationaal Plan Onderwijs
Er komt vanuit de overheid geld om opgelopen leervertragingen op te lossen, dit geld is beschikbaar voor
de komende twee jaar. Dit jaar hebben we al geld gehad, 200.000 euro, waar vooral werkstudenten voor
zijn aangenomen, extra trainingen voor de examenklassen zijn georganiseerd en extra studiebegeleiding is
ingekocht.
Dit jaar ontvangen we nog 50.000 euro extra, waarmee leerlingen via PIOS in de meivakantie voor een
bepaald vak naar keuze twee dagen examentraining kunnen volgen.
Voor de komende twee jaren is ongeveer een miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Dit geld moet
worden verantwoord. Helaas moet erg snel een plan opgesteld worden. Daarnaast is er een tekort aan
personeel in het onderwijs, wat het aannemen van (tijdelijk) extra personeel in de weg staat. Er wordt
gekeken of zittend personeel eventueel extra kan werken en of personeelsleden die aangenomen worden
extra fte gegeven kan worden. Per afdeling wordt bekeken wat de vertraging is en wat er nodig is om deze
vertraging op te lossen. Er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld peer-tutoring van bovenbouwleerlingen in te
zetten. Kleinere klassen kost veel geld, maar behoort ook tot de mogelijkheden. Via de mentoren teams
wordt gekeken wat de sociaal-emotionele vertraging bij de leerlingen is. Via een google form wordt bij de
leerlingen zelf tevens nagevraagd hoe ze persoonlijk geholpen kunnen worden. Voor de zomervakantie zal
rond moeten zijn hoe dit geld uitgegeven gaat worden. Uiteindelijk, aan het begin van volgend schooljaar,
zal het NPO ter instemming bij de MR komen.
Bevorderingsnormen
Eind vorig jaar is er alleen een overgangsadvies geweest. Twee jaar op rij enkel een advies uitbrengen is
niet wenselijk. Dit jaar kan er wel een kleine versoepeling doorgevoerd worden en momenteel lijkt dit één
tekortpunt extra t.o.v. de huidige bevorderingsnormen te worden. Tussen nu en de volgende vergadering
komt een voorstel hierover via de mail naar de MR.
Sneltesten
Vanaf half april zullen alle docenten preventief getest worden, ze krijgen dan twee testen mee naar huis.
Wanneer een leerling positief getest is, dan wordt er risicogericht getest bij de kinderen uit de betreffende
klas. Hierbij moet er vooraf toestemming gevraagd worden bij de ouders. De leerlingen kunnen vervolgens
zelf het resultaat zien en hoeven dit met niemand te delen. Bij klachten moet iedereen alsnog getest
worden met een PCR-test.
4. Rondvraag
5. Notulen 9 februari
6. Actielijst
Schoolplan/Jaarplan
We maken nu een schoolplan voor drie jaar en gaan hierna weer met het normale ritme door. Het NPO is
voor de komende twee jaar die hier een plek in moet krijgen. Hoogstwaarschijnlijk gaat de inlevertermijn
voor het schoolplan iets verschuiven. Het jaarplan is al af en het schoolplan zal richting de zomervakantie
af zijn om samen met het NPO als stuk in het nieuwe schooljaar langs te komen. Voor het schoolplan wordt
nog naar een commissie van collega’s gevraagd.

7. Q1 rapportage
8. Sluiting
De vergadering sluit om 19.00 uur.
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