
Notulen
MR vergadering dinsdag 20 april 2021

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

Afwezig: Melanie Bleeker
Aanwezig op uitnodiging: Ronald Bouwman en Tamara Frijn (directie De Bloeiwijzer).
Start vergadering: 19.30 uur (online wegens maatregelen)

1) Opening

2) Notulen 16 maart 2021
De notulen zijn akkoord bevonden. De notulen zullen op de website geplaatst worden.

3) Concept brief vacatures oudergeleding MR
Het concept van de brief voor het kenbaar maken van de vacatures voor de oudergeleding
van de MR is voorgelegd aan de leden van de MR. De persoonlijke noot van Geert wordt als
waardevolle aanvulling op de brief gezien. De brief is akkoord bevonden. Idealiter zijn er drie
ouders die zich aanmelden, waarmee de bezetting compleet is en er geen verkiezingen
benodigd zijn. De termijn om te reageren verstrijkt per maandag 17 mei, waarmee het
mogelijk is om de nieuwe ouders in de laatste MR-vergadering welkom te heten en te
introduceren bij de MR van De Bloeiwijzer. De brief zal per e-mail verstuurd worden en op de
website geplaatst worden.

4) Werkdrukgelden
Bij de vorige vergadering is de begroting reeds onder de aandacht gebracht. De besteding
van de werkdrukgelden is aan het team voorgelegd, waarbij de medewerkers op actieve
wijze invulling in hebben mogen brengen binnen de mogelijkheden die er zijn.
De voortzetting van de aanstelling van Kees als conciërge staat daarbij buiten kijf, iets wat
breed gedragen wordt binnen het team.
Naast de aanschaf van ict-middelen voor leerkrachten en leerlingen en producten t.b.v. een
aangepaste werkplek of ter in-/ontspanning, waaronder bureausteunen om een chromebook
te verhogen, is er op financieel gebied nog ruimte om ondersteuning in de groep te
realiseren.
Het heeft daarbij de voorkeur om een specialist te benoemen die zich kan richten op
taalontwikkeling of aanbod kan verzorgen op het gebied van handvaardigheid. Dit verzoek is
bij de directie neergelegd.

5) Verbouwing gymzaal
De voorbereidingen voor de verbouwing van de gymzaal zijn reeds in werking gezet.
Afgelopen periode was er een mogelijkheid om op de zienswijze te reageren. Met het
verstrijken van de wettelijke termijn kan er aangevangen worden met de uitbreiding van de
gymzaal. De verbouwing zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen, waarbij het streven is
om de vernieuwde gymzaal per januari 2022 in gebruik te kunnen nemen.



Op de vraag of er overlast verwacht wordt voor de leerlingen en leerkrachten, wordt
teruggekoppeld dat de aannemer heeft toegezegd dat er, door de wijze van heien, geen
overlast verwacht wordt.
Ter overbrugging van de periode dat de gymzaal niet gebruikt kan worden, wordt
de gymles op maandag in de gymzaal van de Kindercampus King verzorgd en zal dit op
donderdag bij Bredeschool Omnibus/Panta Rhei plaatsvinden.
Hierdoor zullen alle groepen van de midden- en bovenbouw, zolang de omstandigheden dit
toelaten, 1 keer per week in een gymzaal gym krijgen en zal er 1 keer per week buiten
gegymd worden.
Voor de onderbouw geldt dat zij gebruik maken van de andere gymzaal, die bij De
Bloeiwijzer nog toegankelijk is. Voor hen wordt daarmee de verandering beperkt, wat de rust
ten goede komt.

6) Mededelingen vanuit de directie
Concept formatieplan
Op het gebied van formatie licht Ronald toe, dat alle medewerkers met een aanstelling bij De
Bloeiwijzer vooralsnog blijven, er niemand weg hoeft (vanwege de afgenomen
formatieruimte als gevolg van de bewuste krimp) en geen enkele medewerker een
vertrekwens kenbaar heeft gemaakt. De ZZP-ers zullen aan het eind van het schooljaar De
Bloeiwijzer verlaten. Zij hebben in een hoge mate bijgedragen aan flexibiliteit en bieden de
mogelijkheid tot ondersteuning, zonder financiële consequenties voor de lange termijn, terwijl
dit voor de formatie, gezien haar structurele aard, wel geldt.

Sociale media en weerbaarheid van kinderen
Zowel Ronald als Geert lichten toe dat de invloed van sociale media op kinderen flink is
toegenomen. De negatieve tendens die soms via sociale media wordt ingezet, kan veel
impact hebben, zowel voor kinderen als ouders en leerkrachten.

Het onderwerp seksualiteit komt, in het kader van sociale media, ook ter sprake. Waar dit
vroeger afgedaan werd, is dit tegenwoordig essentieel en kan het tegelijkertijd heftige
reacties oproepen. Het is een onderwerp wat binnen het aanbod van De Bloeiwijzer serieus
opgepakt wordt, met nadrukkelijk aandacht voor de risico’s waar kinderen mee
geconfronteerd worden. De voorbeelden van situaties waarin kinderen onbedoeld en
ongewenst te maken krijgen met woorden en beelden van seksuele aard, zijn legio.

Tot slot wordt opgemerkt dat de leerlijn digitale geletterdheid bij moet dragen aan de
ontwikkeling van leerlingen, waarbij ze enerzijds meer vaardiger worden en anderzijds meer
bewust omgaan met alle digitale middelen die tegenwoordig voorhanden zijn. Vanuit
Amstelwijs neemt De Bloeiwijzer als pilot-school deel aan het ontwikkelen van de leerlijn
‘DigiWijzer’. Dit zal op korte termijn van start gaan.
Rosalie licht toe dat, vanuit burgerschap, het thema ‘Mediawijsheid’ eveneens onder de
aandacht gebracht wordt. In de dagelijkse praktijk houdt dit in, dat een onderwerp
(uitgebreid) in de les besproken wordt, wanneer het de groep raakt. Voor een structureel
aanbod heeft het de voorkeur dat een extern deskundige hiervoor in de klas komt. Mogelijk
voorziet de nieuwe leerlijn ‘DigiWijzer’ in deze behoefte, evenals het gebruik van de mobiele
telefoon door kinderen en het informeren van ouders hieromtrent.



Omgang tussen medewerkers en ouders: normen & waarden van De Bloeiwijzer
Peter geeft aan dat het wenselijk is om direct contact tussen ouders en leerkrachten te
hebben op het schoolplein. Tamara legt uit dat dit in de praktijk vaak beperkt haalbaar is,
doordat leerkrachten betrokken zijn bij het begeleiden van leerlingen naar het vervoer met de
busjes of beschikbaar moeten zijn voor de kinderen die moeten wachten in de groep.
Uiteraard heeft het wel onze voorkeur om zoveel mogelijk persoonlijk contact na te streven.

7) Gebruik parkeerplaatsen en behoud van een veilige situatie voor de school
Er wordt opgemerkt dat sommige ouders met hun auto meerdere parkeerplaatsen in beslag
nemen. Het komt de veiligheid van de kinderen ten goede als ouders hier rekening mee
willen houden door hun auto, bij voorkeur, bij de flat te parkeren of door hun auto goed te
parkeren. Dit verzoek zal in de nieuwsbrief worden opgenomen.

8) Rondvraag
Peter vraagt naar de afsluiting van het schooljaar voor schoolverlaters. Ronald licht toe dat
er spoedig meer informatie volgt over de musical. Tamara vult hierbij aan, dat het gebruikelijk
is dat er vanaf de meivakantie geoefend wordt. Op welke wijze de uitvoering plaatsvindt, zal
nog gedeeld worden.

Tot slot spreken Peter en Geert hun waardering uit voor de attentie die zij, vanuit De
Bloeiwijzer, met Pasen hebben ontvangen.

11) Afsluiting
De bijeenkomst is om 20.30 uur afgesloten.


