
 

Notulen 

MR vergadering dinsdag 21 januari 2020    
 

Aanwezigen:               Geert Janssen, Melanie Bleeker,  Sarah Wagmeister en  

                                                Maarten Loeve. 

Aanwezig op uitnodiging:  Ronald Bouwman en Ariën Roos (directie De Bloeiwijzer). 

                                               Jeanette Hautus (ouder) 

Afwezig:                    Nanda Bocxe en Peter Hulsebos. 

Start vegadering:  19.30 uur 
 

1) Opening 
 

2) Notulen 5 november 2019 

De notulen van de MR vergadering van 5 november jl. worden akkoord bevonden. 
 

3) Bespreken en vaststelling MR reglement 

Geert Janssen heeft de data en namen van de leden aangepast in het MR reglement. Er 

was geen aanleiding tot het doorvoeren van inhoudelijke wijzigingen.  

Het MR reglement is unaniem vastgesteld. 
 

4) Verbouwing gymzaal 

Ronald Bouwman heeft, vanuit de directie, enkele mededelingen: 

- Samenwerking met Robotwise (uit Amstelveen) en Bouwgabbers: Voor het ontwikkelen van 

   een aanbod en het opleiden van medewerkers binnen de school op het gebied van 

   robotica en Lego wedo is contact gezocht met Robotwise en Bouwgabbers. Komende   

   periode wordt onderzocht op welke wijze de samenwerking nader ingevuld zal worden; 

- Mindfulness: A.d.h.v. een pilot zal, aan een aantal groepen, yoga aangeboden worden;    

- Tae Kwondo/zelfverdediging: David Chung komt op school aan leerlingen les geven op het  

   gebied van Tae Kwondo/zelfverdediging. Dit ter bevordering van het zelfvertrouwen, de  

   weerbaarheid, emotieregulatie en de fysieke/motorische ontwikkeling van de kinderen; 

- Dansles: Juf Lisa zal aan geïnteresseerde kinderen van de onder- en middenbouw  

   danslessen verzorgen; 

- Verbouwing gymzaal: De gymzaal zal, middels een verbouwing, vergroot worden, waarbij 

  de nieuwe afmetingen toenemen naar 14 x 18 meter. Het plan en het indienen van de    

  aanvraag gingen sneller dan verwacht. Het moment van uitvoering is nog niet bekend. De 

  uitdaging is om de ruimte zo in te delen dat er extra bewegingsruimte is voor  

  leerlingen (en in de toekomst mogelijk ook voor leerkrachten), de douches opnieuw  

  ingedeeld worden (met het oog op een reële verhouding naar het aantal jongens [71%] en  

  meisjes [29%], waar dit nu nog evenredig verdeeld is). Daarnaast wil de school ook  

  rekening houden met de wens van de MR dat de ruimte op het speelplein buiten groot  

  genoeg blijft om te voorzien in de bewegingsbehoefte van kinderen. Ronald licht, met  

  behulp van plattegronden, toe dat hierin voorzien wordt. Hierop anticiperend, wordt de  

  mogelijkheid onderzocht of de ruimte achter de fietsenstalling (eveneens eigendom van De  

  Bloeiwijzer) betrokken kan worden bij het speelplein.  

  Op basis van het adviesrecht van de MR komt zij tot het volgende advies:  

  Indien verplaatsing/verwijdering van de fietsenstalling en de strook gras (van 2  

  meter breed) erachter benut wordt ten gunste van het buitenspeelplein, staat de MR positief  

  tegenover de verbouwing en stemt daarmee in met de plannen.  

 



 

5) Zienswijze en situatie bestaande parkeerterrein/verkeersveiligheid 

De MR heeft, in samenwerking met de medewerkers van De Bloeiwijzer, een zienswijze 

ingediend bij de gemeente Amstelveen als gevolg van de onveilige situatie op het 

parkeerterrein. Dit heeft betrekking op het aantal woningen dat gebouwd gaat worden, in 

combinatie met het medisch centrum en het wijkgebouw, dat eveneens van dezelfde 

parkeervoorziening gebruik maakt. Het beschikbare aantal parkeerplaatsen is hierdoor niet 

meer in verhouding tot datgene wat benodigd is. Op 4 februari zal een 

projectleider/verkeersdeskundige in gesprek gaan met Ronald Bouwman om de situatie en 

de zorg daaromtrent te bespreken. 

  

6) Werkgroep communicatie 

De werkgroep communicatie heeft met veel enthousiaste ouders en medewerkers van De 

Bloeiwijzer een start gemaakt met het bespreken van mogelijkheden om de communicatie te 

verbeteren, het aanbod (van bijvoorbeeld workshops) dat verzorgd kan worden en het 

uitzetten van een vragenlijst om de mening en behoefte van ouders/verzorgers te peilen. 

Door een instelling in het administratieve systeem bleek de vragenlijst voor de nodige ouders 

niet direct toegankelijk. Meerdere ouders hebben contact opgenomen met Maarten (als 

verzender van de vragenlijst) om de inloggegevens op te vragen, waarna het invullen alsnog 

gelukt is. Om tegemoet te komen aan de ouders die het niet gelukt is, zal een mail verstuurd 

worden met de mogelijkheid om de vragenlijst alsnog op papier in te vullen.  

 

7) Bespreken initiatief Melanie Bleeker en Jeanette Hautus om middelbare school in 

Amstelveen beter te laten aansluiten op SBO/GO-onderwijs 

Dit punt is opgedeeld in twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op 

participatie aan de OPR (Ondersteuningsplanraad). Het tweede deel gaat in op de 

aansluiting tussen het SBO en de middelbare school. Beide onderdelen zijn aangedragen 

door Melanie Bleeker en Jeanette Hautus. De onderstaande beschrijving van de 

ondernomen acties hebben zij op persoonlijke titel geïnitieerd. De leden van de MR hebben 

hun waardering uitgesproken voor hun inzet aangaande onderstaande punten. 

 

7.1)  Melanie Bleeker licht de rol van de OPR toe. De OPR wordt gevormd door onder  

meer ouders en leerkrachten. Het is mogelijk om deel te nemen aan de raad indien 

zich een vacature voordoet, waarop je voorgedragen moet worden. In het verleden 

was de interesse onder ouders/verzorgers, met een kind in het SBO, tot deelname 

aan deze raad beperkt.  

De OPR heeft een instemmende rol in de besluitvorming, geen ontwikkelende rol. 

De Bloeiwijzer zal een verwijzing op haar website opnemen naar de OPR, waarin een 

toelichting gegeven wordt op de werkwijze en de onderwerpen die onder de aandacht 

gebracht worden. Tot slot hebben Melanie Bleeker en Jeanette Hautus de gids van 

de OPR meegebracht en uitgedeeld. Er zijn voor geïnteresseerde ouders en 

medewerkers exemplaren op school beschikbaar. Als er (nieuwe) informatie vanuit 

de OPR beschikbaar komt, zal de MR deze delen met de ouders. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2) Melanie Bleeker en Jeanette Hautus hebben zich verdiept in de aansluiting tussen  

 het SBO en Voortgezet Onderwijs en hebben daarvoor contact met de OPR. De 

aansluiting heeft de interesse vanuit hun rol als ouder van een kind op het SBO. 

Beiden hebben met meerdere scholen in het VO contact opgenomen om te 

inventariseren hoe de aansluiting verzorgd wordt en op welke wijze kinderen van 

verschillende onderwijsniveaus voorzien worden in enerzijds hun onderwijskundige 

behoefte en anderzijds de specifieke begeleiding die zij gewend zijn vanuit het SBO.  

 

Melanie en Jeanette zien dat er bij het VO ontwikkelingen gaande zijn en, in enkele 

gevallen, nog de nodige stappen gezet moeten worden. Op het gebied van extra 

begeleiding op pedagogisch vlak (voor kinderen met meer behoefte aan structuur, 

kleinschalige en veilige omgeving etc.) wordt, zeker bij de hogere onderwijsniveaus, 

te beperkt voorzien, waardoor het kind niet de begeleiding aangereikt zal krijgen, 

waar het wel behoefte aan heeft. De overgang van het SBO naar het VO wordt 

volgens hen daardoor te groot. De scholen voor Voortgezet Onderwijs die dit wel 

bieden, liggen dermate ver uit de omgeving van Amstelveen dat het irreëel is, om van 

kinderen te vragen deze afstand (dagelijks) te overbruggen (enkele reistijd met het 

openbaar vervoer: 1-1,5 uur). Daarnaast heeft een voortgezet onderwijsschool in de 

regio, die wel voorziet in de gewenste begeleiding, haar aanbod gekoppeld aan een 

specialisme (in dit geval koken), waardoor kinderen met een andere interesse hier 

geen aansluiting zullen vinden. 

 

Melanie en Jeanette hebben contact gehad met de Raad van Toezicht van VO-

scholen, het SWV voor het VO, de wethouder van de gemeente Amstelveen etc. om 

dit probleem onder de aandacht te brengen. De MR waardeert hun inzet, 

betrokkenheid en inbreng van de zorg. Om de zorg een vervolg te geven, wordt 

onderzocht welke mogelijkheden voorhanden zijn bij de betrokkenen. Hieruit is het 

volgende naar voren gekomen: 

- Warme overdracht optimaliseren: vanuit het SBO en VO draagt een uitgebreide 

overdracht over een langere periode bij aan het welzijn en de ontwikkeling van het 

kind. Melanie en Jeanette onderzoeken de mogelijkheden hiertoe bij het VO en 

zullen dit in een later stadium terugkoppelen; 

- Verzoek aan Marike Dekker om de zorg en tevens wens in te brengen bij de GMR,  

      met als doel gezamenlijk een tussenvoorziening in het VO te realiseren voor alle  

     niveaus; 

- Geert zoekt uit op welke wijze dit onderwerp op de politieke agenda geplaatst kan 

worden. 

 

8) Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen ingebracht. 

 

 

De bijeenkomst is om 21.07 uur afgesloten. 


