
Deelraad
Verslag vergadering 26-01-2021

Overzicht aanwezigen en afwezigen; de laatstgenoemden staan cursief gedrukt
School Personeelsgeleding Oudergeleding

Alexander Roozendaalschool
JTS Max van Boxel vacature

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, we zijn compleet. Een speciaal welkom aan
ons nieuwste lid Marlies de Vries van de Alexander Roozendaalschool Jan Sluijtersstraat. Ook welkom aan
Marieke Wolfsen (teamleider AD) die de vergadering als toehoorder vanuit het MT bijgewoond. Er volgt een
korte voorstelronde. Lieke deelt het nieuws over haar zwangerschap. Gefeliciteerd!
2.
Vaststellen van de
agenda

Agenda is vastgesteld.
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3.
Vaststellen verslag
laatste vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd en kan gedeeld worden met de achterban. Als opmerking op het verslag laat
Ester weten dat er twee reacties zijn gekomen op het de uitgeschreven verkiezing voor de oudergeleding. Beide
ouders zijn van leerlingen van de Jan Tooropstraat. Dit is voor de gehele DMR unaniem geen bezwaar. Osama
stuurt als voorzitter een bericht om ze welkom te heten en uit te nodigen voor de volgende vergadering. Dit
betekent dat er alleen nog een vacature open staat voor een ouder uit de AB. Daar zijn geen reacties gekomen.
4.
Update corona

De scholen zijn dicht, tot grote verbazing van Lieke, ze had dit echt niet opnieuwverwacht. Het onderwijs op
afstand (OOA) loopt goed. Alle kinderen worden bereikt, met het grootste gedeelte komen we tot een redelijk
tot goed onderwijsaanbod. Ook de noodopvang, voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of uit
gezinnen met grote zorgen, loopt goed. Lieke is trots.

Een duivels dilemma van Lieke en DT blijft de keuze voor het wel of niet gesloten houden van de scholen. Dit
omdat het OMT advies en de RIVM richtlijnen discutabel zijn op het gebied van speciaal onderwijs en kinderen
die extra zorg behoeven.. Er is tot nu toe steeds besloten om de adviezen tot schoolsluiting op te volgen omdat
de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van het personeel, de leerlingen en de gezinnen van de leerlingen
bovenaan staat. Deze beslissing wordt ook op Simea niveau voor alle cluster 2 scholen in Nederland gemaakt.

Klein groepje ouders van de PBS deelt hun grote zorgen met Lieke en eisen dat de school open moet omdat de
leerlingen kwetsbaar zijn. Ze staan niet achter besluit VierTaal om de scholen gesloten houden. Ze vinden dat
slechthorendheid de kinderen zo kwetsbaar maakt dat de scholen voor hun open zouden moeten. Lieke ervaart
dit als lastige situatie, maar blijft in overleg met de bestuurder bij besluit. Lieke probeert dit zo goed mogelijk
(samen met Jo) te beantwoorden om aan te geven dat we de zorg over de achterstanden delen, maar blijven bij
het SIMEA besluit de scholen te sluiten op basis van voorzorg mbt de Britse variant en de eventuele risico’s.

We zijn in ieder geval gesloten tot 8 februari.

Er worden verhalen gedeeld over de beleving van de schoolsluiting door ouders en personeelsleden.

Onder voorbehoud zullen er twee-drie weken nadat de scholen weer open gaan cito-toetsen worden afgenomen.
Dit is een soort 0 meting na de schoolsluiting (zoals eerder ook gedaan is). Esther deelt mede dat dit nog als
duidelijk is wanneer de school open kan, besproken moet worden. Eventueel zou ook een andere toets gebruikt
kunnen worden omdat de cito voor veel frustratie zorgt bij de leerlingen en niet perse het beste de resultaten
van TOS leerlingen meet. Lieke zegt dat de Cito moet toch afgenomen worden dus dat het handig is dat dan
maar toch meteen te doen.
Osama vraagt zich af waarom de Cito-toetsen voor frustratie zorgen. Esther legt uit dat dit te maken heeft met
de taligheid van cito-toetsen. Hierdoor is een rekenvraag vaak ook al een begrijpend lezen vraag. Max zet het
onderwerp voor de volgende vergadering op de agenda zodat Esther hier een korte toelichting op kan geven.

5. Begroting 2021
+werk verdelingsplan

Begroting 2021 is uitgesteld, deze moet nu voor 1 maart ter verantwoording naar de RVT.  Het directieteam
vergadert wekelijks over de begroting. Zoals we weten is er een tekort waardoor er ingeteerd wordt op de
spaarrekening. Er is momenteel geen gezonde financiele situatie die duurzaam is voor de komende jaren. Hier
moet verandering in komen om stabiliteit op de lange termijn te kunnen waarborgen. Er wordt gewerkt aan een
nieuwe begrotingssystematiek. Een voorbeeld hiervan is dat in deze nieuwe systematiek we meer grip willen
krijgen op onvoorziene kosten zoals vervangingen van personeel bij verzuim. De reden van het tekort komt ook
door de groeiende leerlingaantallen. Op VierTaal niveau zijn er 400 leerlingen meer dan er bekostigd worden.
Dit is in het verleden veel minder geweest waardoor er spaartegoeden zijn opgebouwd. Hierdoor is het tekort
op te vangen en kan VierTaal (met bezuinigingen) verder. De bekostiging van de leerlingaantallen aanpassen
ligt complex doordat dit een politieke aangelegenheid is.
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De formatieve bezuiniging die gaat plaatsvinden zal gaan via natuurlijk verloop. De teams worden hierover nog
ingelicht. Lieke deelt mede dat de meer concrete plannen eerst nog in het DT moeten worden afgestemd met de
andere regio’s. Ook moet de MR hierin worden meegenomen op VierTaalniveau (overleggen lopen en MR
vergadering morgen zal hier deels morgen ook over gaan). Lieke informeert zodra het kan de DMR en het team
over de concrete bezuinigingsopdracht en plan van aanpak.

Het werkverdelingsplan komt er ook bijna aan (streven is voor de meivakantie). Lieke wil dit iets anders
aanpakken. Waar Lieke vorig jaar een uitgekauwd plan maakte waar het team op kon schieten wil ze nu eerst
input uit het team ophalen voordat ze het plan uitwerkt. Dit plan moet vervolgens alsnog langs het team.
Één van de voorstellen die Lieke wil doen is om de inhuur van Lukida te laten vallen (vanwege wisselende
tevredenheid) en de werkdrukverminderingsmiddelen waarvan Lukida werd betaald te gebruiken voor extra
formatie. Deze personeelsleden kunnen dan ook gewoon klassen vervangen als de leerkracht een schrijfdag
heeft. Het kan ook zo zijn dat een team een andere inzet van formatie kiest. Dit presenteert zij samen met het
bezuinigingsplan.

6. Nieuwbouw
Amsterdam en
Purmerend

Er is wat heen en weer met de vinger gewezen door VierTaal en de gemeente Amsterdam om (hopelijk) vanaf
nu constructief samen te werken aan een plan voor nieuwbouw (zonder Kentalis). VierTaal streeft naar een
goede samenwerking met de gemeente  en wordt hierin geholpen en geadviseerd door een externe partij
(HEVO).. Voordat we in een nieuw gebouw zitten verwacht Lieke dat we nog wel 5 jaar verder zijn.

Voor Purmerend zijn er ook plannen voor nieuwbouw. Deze moeten goedgekeurd worden door de
gemeenteraad. Als dat akkoord er is zal Lieke het team informeren.

7. Inschaling
logopedisten

Binnen VierTaal zullen op aandringen van de de logopedie coördinatoren de functies opnieuw gewogen worden.
ook wordt gekeken of er een aparte schaal voor coördinatoren kan komen. Dit moet nog langs de MR en is nog
niet definitief. Lieke kan hier weinig over zeggen. De acties van de logopedisten en de nieuwe CAO-PO hebben e
voor gezorgd dat ook de gedragsdeskundigen in een traject zitten om te kijken of ze opnieuw ingeschaald
kunnen worden. Ook hier is nog geen update van te geven.
Max vangt het geluid op dat andere beroepsgroepen het gevoel krijgen dat als je maar op de barricade gaat
staan voor loonsverhoging dat je dat dan krijgt. Dit zorgt voor onrust en scheve gezichten in de organisatie.
Lieke zegt dat volgens de nieuwe CAO het bestuur met alle beroepsgroepen 1x per jaar het gesprek moeten
voeren over de functie- en taakomschrijving. Daar zijn deze gesprekken een voorloper van en moet VierTaal
gaan oppakken in de nieuwe structuur. Max gaat dit meenemen in de MR vergadering van 27-01-2021.
8. communicatie DMR
-> Teams

Max deelt vanaf nu agenda en laatst goedgekeurde verslag met de teams.

Max moet nog met Sandra van de Berg in gesprek hoe de verslagen en agenda’s op de site te plaatsen.

Communicatie achterban van ouders blijft punt van aandacht. Het verzoek van Vivi en Osama is om de agenda
en het verslag te delen met ouders via een speciaal DMR account op social school. Hier kan dan ook steeds
vermeld worden hoe de ouders de DMR kunnen bereiken als er onderwerpen zijn die aandacht nodig hebben
van de DMR. Voorkeur heeft altijd dat die zorgen eerst ook met de teamleider/regiodirecteur worden besproken.

Sander gaat aan Richard vragen of zo een account op social schools mogelijk is. Max zal dit account beheren en
berichten plaatsen uit naam van de ouder. Vivi maakt de concept teksten voor de PBS en Osama voor de ARS.

9. rondvraag 1 Het zwangerschapsverlof van Lieke zal zijn vanaf de eerste week voor
zomervakantie tot 7 dec (onder voorbehoud) tot aan begin december. Hoe dit
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precies ingevuld zal worden moet eerst in met de bestuurder en het MT besproken
worden. Daarna zal dit langs de DMR komen voor akkoord.

Hoe ervaart Lieke de samenwerking met de nieuwe directeur bestuurder ad interim
Jo Willenborg? Lieke is heel blij met de constructie zoals die nu is. De samenwerking
met Jo is prettig, maar tegelijk hoopt ze natuurlijk dat Natasja ook weer snel terug
komt.

10. Stemmen leden
DMR

Geen onderwerpen voor stemming.

11. Sluiting Osama sluit de vergadering om 20:45

volgende vergadering is op 1 maart 2021.

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

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

04-03-21
met Carla TL

Formatie 2021-2022 (instemming)
Jaarrooster 2021-2022 (instemming)

JTS 19.00 22-02-2021
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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

19-05-21
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
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