Notulen
Medezeggenschapsraad Rietveldschool, Badhoevedorp
Vergadering 27 september 2021 19.30 – 21.30 uur
Aanwezig: Matthijs, Gerda, Els, Jennifer, Julia (eerste deel) en Monique
Directie – MR Overleg 19.30 – 20.30 uur
Corona maatregelen & tijdelijke huisvesting
Directie houdt zich aan de adviezen van de GGD. Die wordt ook altijd benaderd bij corona
gerelateerde afmeldingen.
De tijdelijke huisvesting gaat goed. Er komen nog steeds geen ouders in de school en dat is prettig.
Er is te weinig parkeergelegenheid en dat zou voor onveilige situaties kunnen leiden. Daarnaast is
het voor de leerkrachten, kinderen en veel ouders prettig zo. Ouders mogen zich na de vakantie
weer intekenen om in de klassen te komen kijken. Dit is weer 6/7 ouders per groep.
Nieuwbouw loopt goed op schema. Vorige week is de eerste steen gelegd door Willem. We streven
ernaar na de meivakantie te starten in de nieuwbouw.
IKC ontwikkeling, ruimtegebrek, groeistrategie
De wens van het bestuur is om uit robuuste scholen in de Haarlemmermeer te hebben. Daarnaast
willen ze in de toekomst IKC’s, opvang voor kinderen van 0-12 jaar. Op dit moment zijn wij de enige
openbare school in Badhoevedorp en we zitten erg vol. Ook de ONS zit vol, alleen op de
Plesmanschool is nog plaats. Hoe gaan we om met aannamebeleid? Willen/kunnen we nog
groeien? We vinden wel dat kinderen recht hebben op openbaar onderwijs. We maken nu gebruik
van het oude BAS gebouw. Als we daar in mei uittrekken zijn we het gebouw kwijt terwijl we
misschien toch aan een dependance moeten denken als we verder groeien. Dit terwijl we tijdens
de fusie hebben aangegeven geen dependance wilde. Allemaal ingewikkelde zaken waar
beslissingen over genomen moeten worden.
Er worden nu 4 scenario’s onderzocht:
1. Focus op onderwijs op een locatie
2. Focus op onderwijs op twee locaties
3. Focus op onderwijs/IKC op een locatie
4. Focus op onderwijs/IKC op twee locaties
De directie neemt ons mee in de stappen die gezet gaan worden. Er komt waarschijnlijk een
bijeenkomst.
Jaarverslag c.q. evaluatie jaarplan 2020 – 2021
Geen vragen vanuit de MR
Jaarplan 2021 – 2022
Geen vragen vanuit de MR. Er zijn veel extra mensen in de school. Voor leerkrachten is het soms
lastig plannen omdat er steeds leerlingen uit de klassen zijn.
Jaarplanning MR
Besproken en aangepast. Zie jaarplanning MR
MR Vergadering
20.30 – 21:30 uur
Samenstelling MR dit schooljaar, werving nieuw lid en eventueel inwerken voorzitter
Afgesproken dat we in januari/februari gaan werven. Het nieuwe MR lid heeft dan nog 2
vergaderingen om mee te draaien. We houden het op 4 ouders en 4 leerkrachten.
Nabespreken punten 1e deel vergadering

Was allemaal duidelijk.
Binnengekomen mail/post & input voor de nieuwsbrief
Geen post of mails
Actielijst & eventuele mededelingen of rondvraag
Geen rondvraag.
De inbox MR gaat Gerda doen. Gerda neemt contact op met Saskia voor de inloggegevens.

