Verslag Medezeggenschapsraad Rietveldschool, Badhoevedorp
Vergadering maandag 1 november 2021 19.30 – 21.30 uur
Aanwezig: Mathijs van Rooijen (OMR, voorzitter), Saida Hanin (OMR), Els Maatman (PMR), Monique van der
Zalm (PMR), Gerda Versteeg (PMR), Ilse van Gils (PMR, notulist), (Eerste deel) Fiona Troupin (directie)
Afgemeld: Thijs Kunst (OMR), Jenifer Leeuwgarde (OMR)
Notuleren: Ilse van Gils
Directie – MR Overleg 19.30 – 20.30 uur
1
Vast agendapunt: Corona maatregelen & tijdelijke huisvesting
Verkeer/huisvesting :
o Rond school wordt het verkeer, nu het weer slechter wordt, weer drukker. Dit
heeft de aandacht.
o Tijdelijke locaties voldoen voor dit moment.
Nieuwbouw:
o De bouw ligt op schema ondanks overlast, waarschijnlijk veroorzaakt door
(hang-)jongeren, o.a. in de vorm van kranen die opengezet zijn en voor die
o Materialen worden nog goed geleverd
o Vrijdag 5 november mogelijkheid voor het team om na schooltijd even binnen te
kijken.
o Mogelijk een afspraak met scouting voor het stallen van fietsen tijdens
schooldagen op hun terrein. Ze mogen dan buiten schooltijd op scouting-tijden
het schoolplein gebruiken.
o Impressie van de ideeën bekeken en besproken die in de personeelskamer hangen.
• Corona:
o Op moment van deze bijeenkomst geen nieuwe richtlijnen.
o De richtlijnen en de adviezen van de ggd worden gevolgd.
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• IKC ontwikkeling, ruimtegebrek, groeistrategie
Het onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn voor het oplossen van het ruimtegebrek in het
toekomstig schoolgebouw is bijna afgerond. N.a.v. dit onderzoek zal er een voorkeursscenario naar
voren komen.
Tot augusustus 2023 lijkt er op dit moment geen plaats meer binnen de groepen 1/2 . Het grootste
deel van de nieuwe aanmeldingen zijn mensen die in de nieuwbouw van Badhoevedorp komen
wonen.
Plusonderwijs & techniek i.c.m. NPO
Plusonderwijs: Anna van Gestel werk met plusgroepen onder schooltijd. Ze verzorgt ook
scholing voor de leerkrachten, gaat helpen bij casussen en er zal een werkgroep
begaafdheid gevormd gaan worden voor het ontwikkelen en behouden van
begaafdheidbeleid.
Techniek: Wordt later weer opgepakt
er wordt nog bekeken hoe dit alles verder gaat wanneer NPO geld vervalt.
ICT beleidsplan incl. sociale media & mediawijsheid
• Het ICT beleidsplan wordt bekeken.
• Groepen 7 en 8 nemen dit jaar deel aan de week van mediawijsheid
• Groepen 8 hebben voorlichting gehad over sexting en grooming
• Classroom wordt in veel groepen gebruikt o.a. voor huiswerk en delen van opdrachten.
Vast agendapunt: updates (personeel, SOPOH, nieuwbouw, schoolomgeving, etc.)
IB/zorg:
o IB is op dit moment een nieuwe zorgstructuur aan het beschrijven

o NT2 plan wordt opgesteld en hierbij wordt vooral naar de praktische invulling
gekeken.

o Door alle leerkrachten en kinderen vanaf groep 5 wordt Zien ingevuld; een
instrument om de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. De
uitkomsten hiervan worden besproken in de groepsbesprekingen.
Personeelsupdates:
o Er zijn nog steeds langdurig zieken, allen in hun eigen fase van herstel.
o Er starten twee zij-instromers; één in de bovenbouw, één in de onderbouw.
o Een aantal collega’s is verhuisd en wonen nu verder van school.
• Bij uitval van collega’s kan regelmatig een beroep gedaan worden op
gepensioneerden en collega’s die in deeltijd werken.
MR Vergadering
20.30 – 21:30 uur
1
Opstarten werving nieuw lid en eventueel inwerken voorzitter
• In nieuwsbrief van december wordt een oproep gedaan voor een nieuw ouderlid
• Wie van de ouders wil de rol van voorzitter gaan overnemen? Dit punt komt later terug in
de MR.
2
Nabespreken punten 1e deel vergadering
G.b.
3
Binnengekomen mail/post & input voor de nieuwsbrief
- Geen mail/post
4
Actielijst & eventuele mededelingen of rondvraag
- Stukje voor nieuwsbrief voor werving nieuw ouderlid; Actie OMR

