
Notulen
MR vergadering dinsdag 19 april 2022

Aanwezigen: Marco de Witt (voorzitter), Sarah Wagmeister,
Rosalie Bleiksloot en Yamina Al Kandoussi,
Maarten Loeve (notulist).

Afwezig: Annemarie Becker
Aanwezig op uitnodiging: Ronald Bouwman en Tamara Frijn (directie De Bloeiwijzer).
Start vergadering: 19.30 uur (locatie: De Bloeiwijzer)

1) Opening

2) Notulen van 1 februari 2022
De notulen zijn goedgekeurd en zullen gedeeld worden op de website.

Bij de notulen van de GMR is de tevredenheidsenquête benoemd naar aanleiding van het
onderwijs in coronatijd. Dit jaar zal wederom een enquête afgenomen worden, waarbij de
suggestie voorgesteld wordt om, naast een algemene vragenlijst, ook een enquête af te
nemen waar ruimte is om de diepte in te gaan. Waar de eerste vragenlijst anoniem ingevuld
kan worden, zal de tweede vragenlijst in de vorm van een interview afgenomen worden.
Beide met het oog op verbetering van het onderwijs op De Bloeiwijzer.
Marco stelt voor om per groep een panel (van 3-4 ouders) te benoemen, waarmee je in
gesprek gaat. Ronald spreekt de voorkeur uit om dit al per mei/juni op te starten. De punten
die uit dat gesprek voortkomen kunnen meegenomen worden in het MVO.

3) Stand van zaken: twee vacatures op jonge kind en/of middenbouw
Met de huidige bezetting van leerkrachten binnen het team is er financieel ruimte om nog
minimaal 2 vacatures uit te zetten. Dit gaat in per volgend schooljaar, tenzij er leerkrachten
eerder kunnen starten, dan zullen zij eerder aangesteld worden.

4) Budgetten:werkdrukverdeling (PMR), vervallen van de prestatiebox en
inventarisatie formatiewensen volgend schooljaar

Ronald legt uit dat de gelden voor de werkdrukverdeling weer ingevuld zullen worden,
waarbij een deel al besteed is aan bijvoorbeeld de conciërge.
De PMR zal binnen het team gaan inventariseren welke wensen de collega’s hebben om de
werkdruk verder te verlagen.

Inmiddels zijn de formatiewensen ingediend en gaat de directie, in samenwerking met het
team, aan de slag om tot een goede invulling voor het volgend schooljaar te komen.



5) Edith Colijn (leerkracht kleutergroep) geeft informatie over betekenisvol spelen en
thematisch onderwijs

Edith begint met de toelichting welke collega’s tezamen het aanbod in de kleuterbouw
vormgeven. Dit is een team van leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten en
gedragsspecialisten.
Daarnaast is Marita Melchers (als extern deskundige, Adviseur Onderwijs en Kwaliteit)
betrokken bij de verdere ontwikkeling van het aanbod.

In de presentatie heeft Edith uiteengezet hoe het onderwijs bij de kleuters, vanuit een
themaplanning, rooster en logboek dagelijks ingevuld wordt en welke de rol de leerkrachten
en collega’s hierin vervullen. Er wordt gewerkt met een beredeneerd aanbod.  Er is een
thematisch onderwijsaanbod met betekenisvolle samenhangende activiteiten op basis van
vooraf gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Dit alles is vertaald naar een weekplanning.
Het spel en spelen staan centraal. Kinderen leren door te spelen. De hoeken worden zo
ingericht dat de kinderen uitgedaagd worden tot een rijk spel. De leerkrachten en
onderwijsbegeleiders doen een rollenspel voor, de kinderen leren hoe ze moeten spelen en
hun spel zelf kunnen spelen. Het spel van de kinderen wordt begeleid. Alle
ontwikkelingsgebieden kunnen in het spel aan bod komen.
Tevens licht Edith toe hoe de ontwikkeling gevolgd wordt middels ‘Kijk!’. Daarnaast wordt het
Kindportfolio gebruikt om de ontwikkeling van de kleuters in beeld te brengen, dat tevens
handvatten biedt bij het gesprek dat met de ouders gevoerd wordt. Tot slot worden er
ontwikkelingsbijeenkomsten georganiseerd om de kennis en vaardigheden verder te
vergroten.

Edith heeft dit in een mooie presentatie, voorzien van veel beeldmateriaal, gedeeld. Hierdoor
kon de MR een goed beeld krijgen van het rijke aanbod dat de kleuters dagelijks aangereikt
krijgen. De leden van de MR danken Edith voor haar mooie toelichting!

6) Toelichting keuzes binnen het MVO
Marco vraagt hoe de uitvoering van het Masterplan technisch lezen verloopt.
Tamara legt uit dat desbetreffende collega’s het fijn vinden dat er op 1 niveau gewerkt wordt.
Er is weinig ‘weglektijd’.
De combinatie van minder kinderen, meer handen en meer aanbod op maat, komt de
ontwikkeling van het technisch lezen van de kinderen ten goede. Momenteel wordt nog
gewerkt aan de overdracht tussen leerkrachten, in het geval een kind in een andere groep
leesonderwijs aangeboden heeft gekregen.

Ronald: hoe ervaren de kinderen het lezen in andere groepen?
Tamara: deze vraag gaan we aan de kinderen voorleggen. Ook wordt er tussentijds gekeken
of de kinderen op de goede plek zitten of dat zij elders een aanbod moeten krijgen, dat beter
aansluit bij hun niveau en onderwijsbehoefte.
Naast het lezen op maat in verschillende groepen, wordt er ook ‘Bouw!’ aangeboden. Dit
vindt vier keer per week plaats vanaf de kleutergroepen t/m de middenbouw, aan kinderen
die daar behoefte aan hebben. Daarbij wordt het bij de kleuters preventief ingezet en heeft
het in de hogere groepen een ondersteunende functie. Sarah coördineert dit als
leesdeskundige.



Tot slot wordt in het team ook de behoefte gedeeld om dit ook met het rekenonderwijs door
te voeren.
7) DNA De Bloeiwijzer
In het kader van het DNA van De Bloeiwijzer zal op korte termijn middels filmpjes op de
website van De Bloeiwijzer gedeeld worden, wat dit concreet inhoudt.

Eén van de speerpunten is gezondheid, waarbij Ronald toelicht dat in de nieuwsbrief reeds
is geschreven over de ‘Voedingsjuf’. 10 Juni zal zij ook aanwezig zijn bij de officiële opening
van de gymzaal.

Daarnaast heeft inmiddels een bijeenkomst plaatsgevonden met ‘Robotmaatje’, dat in
samenwerking met TNO, een sociale robot in wil gaan zetten op De Bloeiwijzer. Dit zal in de
volgende nieuwsbrief nader toegelicht worden. Tevens zullen ouders benaderd worden om
hierover een vragenlijst in te vullen, zodat wederzijdse kennis en wensen gedeeld kunnen
worden.

8) Koffieochtenden, ouders in de school en communicatie op De Bloeiwijzer
De ouders vinden het prettig om weer in school te mogen komen. Het is voor de kinderen fijn
om te kunnen laten zien hoe hun groep eruit ziet, waar zij zitten en waar ze mee bezig zijn in
de klas. De volgende bijeenkomst zal ‘s middags georganiseerd worden, zodat ouders ook
andere ouders kunnen ontmoeten/spreken.

9) Opening gymzaal voor kinderen, ouders en stakeholders
De grote opening van de gymzaal zal plaatsvinden op vrijdag 10 juni.
Dit zal om 11.00 uur starten voor de kinderen, zodat zij deel kunnen nemen aan het feest, in
verband met ouders die niet in de gelegenheid zijn om hun kind op te komen halen.

Voor de stakeholders, ouders, de buurtbewoners en het team zal de grote opening om 12.45
uur van start gaan. Dit zal feestelijk opgezet worden, waarbij deskundigen uitgenodigd
worden om het aanbod, dat zij dagelijks/wekelijks op De Bloeiwijzer verzorgen, met de
genodigden te delen. Het gaat dan onder meer om de ‘Voedingsjuf’, ‘Robotmaatje’, ‘Judoka
Ewoud van Dulken’ en ‘David Chung’ zullen aanwezig zijn, evenals de wethouder.

10) Voorstel input volgende bijeenkomst per dinsdag 7 juni
De jaarplanning voor het volgend schooljaar wordt binnen Amstelwijs afgestemd. Veel
vakantiedagen zijn daarmee al vastgelegd, waarna je als school kunt bepalen welke invulling
je nog aan de resterende dagen wil geven.
Afstemming met de omliggende scholen heeft daarbij nadrukkelijk de voorkeur.



11) Wat verder ter tafel komt
Ronald spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop de studiedag van 15 april 2022
ingevuld en uitgevoerd is. Zo heeft Tim, vanuit zijn rol binnen Kwaliteitszorg, de
achterliggende gedachte van de ‘School Zelf Evaluatie’ toegelicht en is de expertise van De
Bloeiwijzer aangewend om het voor het personeel mogelijk te maken, zich gezamenlijk
verder te ontwikkelen.

Tot slot licht Rosalie de invulling van Talentonwikkeling op De Bloeiwijzer toe die op
maandagmiddag vormgegeven wordt. Dit betreft activiteiten waarbij kinderen actief aan de
slag gaan met schilderen, drama, muziek en dans.

12) Rondvraag
Er zijn geen vragen.

13) Afsluiting
De bijeenkomst is om 21.15 uur afgesloten.


