
 

Notulen 
MR vergadering woensdag 10 november 2020  
 

Aanwezigen:  Geert Janssen (voorzitter), Melanie Bleeker,  
Peter Hulsebos, Sarah Wagmeister, Rosalie Bleiksloot  
en Maarten Loeve (notulist). 

Aanwezig op uitnodiging: Ronald Bouwman (directie De Bloeiwijzer) en 
Bas Zwart (raadslid gemeente Amstelveen). 

Start vergadering: 19.30 uur (online wegens maatregelen) 
 

1) Opening 
 

2) Welkom Rosalie Bleiksloot als lid van de MR 
Welkom Rosalie Bleiksloot! Rosalie zal, met het vertrek van Nanda Bocxe uit de MR, de rol 
als medevertegenwoordiger van de personeelsgeleding vervullen.  
Rosalie heeft zich aan de overige leden voorgesteld. Wij waarderen haar deelname! 
 

3) Notulen 23 september 2020 
De notulen zijn akkoord bevonden. De notulen zullen op de website geplaatst worden. 
 

4) Uitnodiging dhr. Bas Zwart (VVD-raadslid) in gesprek met de MR over de 
samenwerking met de gemeente 
Allereerst wordt dhr. Bas Zwart van harte welkom geheten. 
Bas Zwart licht toe dat hij nu 2 jaar actief is als raadslid en het van belang vindt in contact te 
treden met scholen in Amstelveen. Zijn interesse gaat vooral uit naar de werkwijze van 
scholen en de ervaringen van ouders op desbetreffende scholen. 
 
In deze MR-bijeenkomst zijn meerdere vragen onder de aandacht gebracht en hebben 
ouders hun ervaringen gedeeld. 
Op de vraag hoe de ouders het onderwijs op De Bloeiwijzer ervaren, wordt een positief beeld 
geschetst. Peter en Geert benoemen daarbij het verschil ten opzichte van het regulier 
onderwijs door het hanteren van kleine klassen. Daarnaast wordt de professionaliteit van de 
medewerkers, de rust en de warmte in de school geroemd. Het kind wordt ook daadwerkelijk 
als kind gezien, iets waar de directeur een waardevolle bijdrage aan levert.  
Het passend onderwijs voorziet de kinderen in een belangrijke behoefte door een aanbod 
dat aansluit op datgene wat ze nodig hebben, in plaats van mee te moeten in het ritme van 
het systeem. 
 
Op de vraag van Bas Zwart hoe ouders de vervolgstap van de kinderen op De Bloeiwijzer 
zien richting het voortgezet onderwijs, licht Melanie toe dat ze hier, samen met een andere 
ouder, reeds contact over heeft gehad met de gemeente om een overgang naar het VO te 
realiseren die voor kinderen in het SBO prettig en haalbaar is.  
Ronald vult dit aan, door te stellen dat het prettig zou zijn als er in Amstelveen mooie, 
passende voorzieningen zouden zijn. De wijze waarop Hubertus & Berkhoff in Amsterdam 
het voortgezet onderwijs vormgeven is daar een mooi voorbeeld van. 
Bas geeft aan dat hij een motie ingediend heeft voor meer VO in Amstelveen, waarbij hij zich 
realiseert dat dit een plan voor de lange termijn is. 
 



 

Als volgende punt is de digitalisering onder de aandacht gebracht, waarbij Bas verwoordt dat 
hij onder de indruk is van de enorme sprong voorwaarts die scholen gemaakt hebben. De 
ouders bevestigen dat dit op De Bloeiwijzer goed op orde is. 
Ten tijde van het ‘thuiswerken’ van de leerlingen heeft De Bloeiwijzer dit zeer snel opgepakt 
door het onderwijs binnen 2 dagen online te kunnen vervolgen. Daarnaast wordt het 
faciliteren zeer gewaardeerd door het ter beschikking stellen van Chromebooks, waardoor 
het thuisonderwijs voor alle kinderen toegankelijk werd.  
 
Tot slot heeft Bas de vraag voorgelegd wat er nog beter zou kunnen. 
Melanie geeft aan blij te zijn met de serieuze aandacht voor de overgang van het SBO naar 
het VO. Dit was in het verleden niet het geval, maar staat inmiddels prominent op de 
agenda. 
Peter spreekt zijn waardering uit over het feit dat zijn kind op De Bloeiwijzer onderwijs geniet 
terwijl dat, als inwoner van buiten de gemeente, momenteel niet mogelijk is.  
Ronald haakt hierop in met de toelichting dat De Bloeiwijzer zich moet beperken tot kinderen 
uit Amstelveen, Ouder-Amstel en Aalsmeer. Dit heeft te maken met de afspraak dat kinderen 
van buiten deze gemeente door het eigen samenwerkingsverband geplaatst worden. 
Dit heeft mede te maken met de visie dat je als school thuis-nabij onderwijs wilt bieden 
(lijkende op een buurtschool), waarbij Geert dit beeld bevestigt alsmede dat de 
kleinschaligheid een kracht van de school is en een belangrijke voorwaarde was bij de fusie. 
 
Ter afsluiting wordt de waardering voor de houding en het adequate handelen van de 
gemeente benoemd inzake de verkeerssituatie voor de school (waar het gaat om het 
éénrichtingsverkeer op de parkeerplaats t.b.v. de veiligheid) en de benodigde acties in het 
traject voor het realiseren van een nieuwe gymzaal. 
 
De leden van de MR danken Bas voor zijn deelname en interesse in De Bloeiwijzer.  
De MR waardeert de betrokkenheid, alhoewel zij geen politieke inmenging nastreeft. 
 

5) Schooljaarplan 
Het schooljaarplan is de vorige bijeenkomst gedeeld met de leden van de MR. Deze 
bijeenkomst mag de MR zich beroepen op haar instemmingsrecht met dit plan. 
Eén van de speerpunten is de expertise die de medewerkers van De Bloeiwijzer 
vertegenwoordigen. Geert merkt daarbij op, dat de inzet van de expertise op scholen binnen 
het eigen samenwerkingsverband prima is, mits dit niet ten koste gaat van de inzet van deze 
expertise op De Bloeiwijzer. 
Daarnaast krijgt taal een prominente rol binnen het schooljaarplan, wat zeer op prijs gesteld 
wordt door de MR. 
 
De MR stemt unaniem in met het schooljaarplan. 
 
 
 
 
 
 
 



 

6) Benoeming van de adjunct-directeur 
Aangezien de rol van adjunct-directeur een bestuurlijke rol omvat, is instemming van de MR 
vereist. In overleg zullen Geert, Sarah en Maarten namens de MR een gesprek voeren met 
de kandidaat voor de functie van adjunct-directeur om tot een advies te komen naar de 
directie.  
 
Indien mogelijk wordt het gesprek (fysiek) op school gevoerd. Ronald draagt bij aan het 
maken van een afspraak.  
 

7) Mededelingen: PO/VO 
Melanie en Ronald hebben met wethouder Berkhout (onderwijs) een prettig gesprek gehad 
inzake de overgang van het PO naar het VO.  
 
Aanvankelijk was het plan alle rectoren, directeur SWV PO en directeur SWV VO op school 
uit te nodigen. Uiteindelijk heeft dit gesprek online plaatsgevonden.  
Melanie bevestigt dat zij blij is dat dit onderwerp bij de gemeente op de agenda staat. 
Tegelijkertijd zijn er vragen over hoe de gelden van het Samenwerkingsverband over de 
scholen verdeeld worden.  
Geert legt uit dat de gemeente hier weinig invloed op uit kan oefenen, omdat het hier keuzes 
van scholen betreft. 
Melanie benadrukt het belang van een passend aanbod om te voorkomen dat kinderen snel 
doorverwezen worden naar het VSO als ze ook maar enigszins afwijken van het gemiddelde. 
 

8) Invulling feesten decembermaand 
Ronald licht toe dat het Sinterklaasfeest momenteel door de werkgroep georganiseerd wordt. 
Er wordt voor een cadeautje gezorgd. 
 
Dit jaar zal er ook Kerst op De Bloeiwijzer gevierd worden, alhoewel de uitvoering een 
andere invulling kent. De school heeft een budget van €2000,- vrijgemaakt voor het 
verzorgen van een kerstdiner. Waarschijnlijk zullen de groepen verdeeld worden over twee 
tijden waarop het diner op school aangeboden wordt. Het doel is een gezellig feest, waarbij 
de veiligheid gewaarborgd wordt.  
 
Peter informeert naar het moment waarop het feest zal plaatsvinden. Ronald bevestigt dat dit 
op donderdagavond voor de kerstvakantie plaats zal vinden, wetende dat de kinderen de 
dag erna vrij zijn. 
 
Melanie voorziet dat het voor ouders ook anders zal zijn, aangezien de huidige maatregelen 
het niet toelaten dat er een hapje & drankje aangeboden kan worden en het bijeenkomen 
niet binnen de richtlijnen past. 
Ronald bevestigt dit, waarbij de nadruk gelegd zal worden op het veilig kunnen brengen en 
halen van het kind. Ronald spreekt tevens zijn complimenten uit aan de ouders/verzorgers 
zoals zij dagelijks, op prettige wijze met de maatregelen omgaan. 
 
De MR is positief over de plannen. 
 
 



 

9) Jaarplanning van de MR 
De leden van de MR hebben ingestemd met het volgende voorstel voor data waarop de 
MR-vergaderingen belegd zullen worden: 
- Dinsdag 19 januari 2021; 
- Dinsdag 2 maart 2021; 
- Dinsdag 20 april 2021; 
- Dinsdag 15 juni 2021. 
  
10) Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
11) Afsluiting 
De bijeenkomst is om 20.25 uur afgesloten. 


