
 
Notulen MR-vergadering 
 
Datum: 28-10-2020 
Aanvang: 19.00 uur 
Aanwezig: Auke (voorzitter), Wendy (penningmeester), Carly (secretaris, notulist), Rolinka, 
Mathijs en Devi (secretaris) 
 
 
Overleg MR - Ruud 
Ouderbijdrage 
OR valt sinds vorig schooljaar onder de paraplu van de school. Ruud is bezig het financiële 
plaatje in beeld te krijgen. Afgelopen jaar is 11.000 als vrijwillige ouderbijdrage begroot als 
alle ouders zouden betalen. Er is 7800 binnen gekomen, een aanzienlijk lager bedrag (23% 
heeft niet betaald). Een aantal activiteiten zijn door Corona niet doorgegaan waardoor er ook 
minder kosten zijn gemaakt.  Voor dit jaar zal de ouderbijdrage niet te verhoogd worden. 
Ruud vraagt hoe de MR hierover denkt. De MR mist inzage in de begroting/ uitgaven van de 
ouderbijdrage. Hierdoor hebben ze nu geen uitgesproken mening hierover. Omdat het 
bedrag gelijk blijft hoeft er niet over worden gestemd. 
  
Sollicitatie adjunct 
Aanstaande zondag is de sluitingsdatum vacature. Voor de sollicitatiecommissie is nog een 
ouder nodig. Vanuit de leerkrachten neemt Devi deel en vanuit het bestuur van Amstelwijs 
Annuska Mulders. De oudergeleding van de MR zal overleggen en iemand voordragen. 
Later geven we door aan Ruud dat het Wendy zal worden. 
  
Veiligheid 
Ruud heeft nog geen toezegging gekregen vanuit de wethouders dat er verbeteringen zullen 
worden gedaan t.a.v. de veiligheid op de pleinen en rond de school. Het onderwerp blijft op 
de agenda staan. 
  
Corona 
Ruud geeft uitleg over de situatie in groep 8a. Ruud geeft aan ook vandaag weer overleg te 
hebben gehad met de GGD en school blijft hun adviezen volgen. 



 
Met de leerkrachten is besproken dat er een aanscherping zal plaatsvinden t.a.v. het beleid 
in de school. Aangezien het lastig is om te blijven denken aan de 1,5 afstand tussen 
volwassenen zal er mogelijk in school door volwassenen een mondkapje gedragen gaan 
worden. Er zijn al veel leerkrachten getest, zonder besmetting tot op heden, maar er zijn wel 
zorgen in het team. 
Er zijn verschillende scenario’s bedacht voor wanneer er zich toch een besmetting zal 
voordoen. De uiterste stap is volledig overgaan tot digitaal onderwijs. Er is geleerd van de 
vorige periode en alles staat klaar. 
  
Budget MR 
Van dit schooljaar is 340 euro over. In de nieuwe begroting zal het bedrag van komend jaar 
vermeld staan. 
  
Deurbel 
Er wordt opgemerkt dat de deurbel niet altijd wordt beantwoord en dat laatst de deur van de 
school open stond. Ruud zal bespreken wie verantwoordelijk is voor het opendoen van de 
deur wanneer er niemand van de administratie aanwezig is. Ook zal hij de medewerkers op 
te letten dat de deur goed dicht zit. 
  
  
Vergadering MR 
Notulen 17-9 
Waren al akkoord. 
  
Notulen GMR 
Notulen volgen. Devi, Rolinka en Auke geven korte toelichting. Zij en Wendy zullen 
afwisselend naar de GMR vergadering gaan (samen afstemmen). Van belang dat zij de 
agenda en stukken krijgen ter voorbereiding.  
  
Overleg Ouderraad (OR) 
Er heeft nog geen gesprek/ overleg plaatsgevonden tussen MR en OR. Het idee is omdat 
vanaf dit jaar (weer) op te pakken. Vooral vanwege de wens de ouders meer te betrekken en 
bereiken is overleg van belang. Auke plant een overleg. 
Overlegpunten OR: 

● Ouderparticipatie; hoe doen jullie dat? 



 
● Grootte van de ouderraad; bewuste keuze/ weinig animo? 

● Link met leerkrachten; leerkracht in OR? 

  
Website 
Website is gereed. MR stukken zijn er door Devi op  geplaatst. Er is ook een MR op google 
drive. Een link is recent verzonden. Hier zullen ook de ingekomen stukken/ mails geplaatst 
worden. Zo ook de aantekeningen van het gesprek tussen de oudergeleding en Ruud. Aan 
het eind van het schooljaar zal gekeken worden welke stukken bewaard moeten worden. 
Auke neemt contact op met ouder die afgelopen week een mail cc aan de MR heeft 
verstuurd. 
  
Verkeersveiligheid 
Nu de Salamander bussluis blijft lijkt een verkeerscommissie minder relevant. Al blijft dit 
mogelijk een onderwerp waarbij we ouders kunnen vragen om mee te denken. 
  
Ouderparticipatie 
Volgende keer zullen wat uitgebreider bij dit onderwerp stil staan. Hoe kunnen we een beeld 
krijgen van wat leeft onder de ouders? Hoe kunnen we zorgen dat ouders ons vinden? 
  
Enquête ouders over Corona 
Tijdens de GMR kwam naar voren dat er vanuit Amstelwijs een enquête gehouden is onder 
ouders over het Corona/ onderwijs tijdens de lockdown. Waarom is de Westwijzer niet 
betrokken? Is dit alsnog mogelijk? Wendy zal dit verder uitzoeken bij Amstelwijs. 
Uitgangspunt is dat we dit schooljaar in ieder geval 1 enquête houden. Er wordt ook gedacht 
aan een enquête bij de medewerkers, maar de veronderstelling is dat die gehouden zal 
worden vanuit Amstelwijs. 
  
Werkdrukgelden 
Wanneer we volgende keer de begroting bespreken zal ook gevraagd worden aan Ruud hoe 
de werkdrukgelden worden besteed. 
  
Corona, wat als leerkracht ziek wordt? 
Uitgangspunt van de Westwijzer is dat ze zo lang mogelijk open blijven. Voor de 
leerkrachten is het een spannende tijd waarbij sommige aangeven dat ze al eerder (deels) 
dicht willen als er een leerkracht ziek wordt. De richtlijnen worden gevolgd. Van belang is dat 



 
leerkrachten de ruimte voelen om hun mening en gevoelens omtrent dit onderwerp te delen. 
De indruk is dat dit zo is, maar blijft een belangrijk punt. 
  
Rondvraag 

● Wat is Kapablo? En had de MR over de inzet hiervan iets moeten vinden? Lerarengeleding 

geeft uitleg over wat Kapablo is. Elke leerkracht krijgt lesbezoek en feedback. Onderdeel van 

de ‘0 meting’. 

● Is er al meer duidelijk over de vertrouwenspersoon? Zeker in deze onzekere tijden lijkt de 

aanwezigheid van een vertrouwenspersoon voor leerlingen en leerkrachten van belang. We 

zullen dit weer met Ruud bespreken. 

● In hoeverre is de recente moord van een Franse leerkracht een onderwerp/ zorg in het 

team? Kunnen binnen de Westwijzer alle onderwerpen besproken worden? Onderwerpen 

als homoseksualiteit bijvoorbeeld? De leerkrachten geven aan alle ruimte te voelen en dat zij 

de indruk hebben dat alle onderwerpen kunnen en worden besproken. 

● Is overwogen om (sommige) communicatie met ouders ook in het Engels aan te bieden? 

Bijvoorbeeld t.a.v de ouderbijdrage? Informatie school wordt op dit moment vertaald naar 

het Engels. Dit onderwerp zal met Ruud besproken worden. 

  
  
Overlegpunten oudergeleding – Ruud (voorstel vrijdag 13-11 om 8:45): 
• Vertrouwenspersoon voor leerlingen 
• Ouderbijdrage inzicht in uitgaven 
• Sollicitatiecommissie wordt Wendy 
• Werkdrukgelden, wat gebeurt ermee? 
• Communicatie ook in het Engels? 
• Kapablo, 0-meting functioneringssysteem 
  
 
 
 


