Notulen MR-vergadering
Datum: 09-12-2020
Aanvang: 19.30
Aanwezig: Auke (voorzitter), Wendy (penningmeester), Carly (secretaris), Rolinka, Mathijs
en Devi (secretaris, notulist)

Begroting
De begroting was van de agenda gehaald omdat deze nog niet rond is. De begroting is pas
afgelopen week besproken in de GMR, en gaat deze week naar de Raad van toezicht. De
begroting kan in januari worden besproken met de MR.
Voorstel: woensdag 6 januari om 19.30 uur komt de MR bijeen met Ruud voor de toelichting
van de begroting.
Directeur Amstelwijs gaat stoppen
Deze week werd bekendgemaakt dat Frans Cornet, directeur Amstelwijs, gaat stoppen. In
de GMR is besproken dat er een sollicitatiecommissie gevormd moet worden. Wellicht een
idee om één van de ouders uit onze oudergeleding de gelegenheid te geven om zich
hiervoor aan te melden. Frans heeft de afgelopen jaren veel betekend voor De Westwijzer.
Belangrijk om onze stem te laten horen.

Scholing MR
Dit is nog niet opgepakt, dit i.v.m. de onduidelijkheid over het budget.
Zeker de leerkrachten vinden het fijn om de start cursus te doen.
We gaan MR academie aanvragen. Online cursus die we kunnen volgen. Wendy neemt
hierover contact op met Ruud en Eveline.

Sollicitatieprocedure adjunct-directeur
Wendy heeft vanuit de oudergeleding plaatsgenomen in de commissie en Devi vanuit de
leerkrachten.
Er hebben meerdere rondes plaatsgevonden. Meer informatie volgt.

Verslag gesprek Ruud en MR
Het punt over de vertrouwenspersoon is nog niet verder opgepakt. Auke gaat dit bespreken
met Ruud. Verder zijn hier geen op- en/of aanmerkingen op.

Veiligheid rondom school
Carly heeft met Ruud en de wethouder een rondje om de school gelopen. Carly kreeg de
indruk dat het van grote vanzelfsprekendheid is dat er een hek met deurtjes om het
schoolplein heen komt. Deze deurtjes zullen niet door kinderen opengemaakt kunnen
worden. Het is waarschijnlijk niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer.
Veiligheid op de weg: er zijn wel al aanpassingen gedaan op andere plekken in Amstelveen,
dit staat ook bij ons op de planning. De oversteekplek zal dan veiliger worden: lichten en
extra borden (ook bij het fietspad).
De wethouder was ook voor om bij het Bosplein een groene/vriendelijke ophoging maken.
Wellicht een idee om een ouder(groen)commissie hiervoor op te zetten. Goed punt voor de
ouderparticipatie.

Ouderparticipatie
Een stukje schrijven voor in de nieuwsbrief is nog niet opgepakt. Auke neemt contact op met
Ruud over de datum van de volgende nieuwsbrief.
Ruud heeft contact gehad met de OR, zij hebben een afspraak voor volgende week. Dan
wordt er in die vergadering ook gekeken naar de begroting voor de OR.
Het zou wenselijk zijn om de ouderparticipatie te vergroten. Ouders zijn bijna niet meer op
school, helpen ook niet met schoolreisjes of in de klas. Er is hierdoor ook meer afstand
gecreëerd.
Ouders en leerkrachten staan meer op afstand met elkaar, er is veel minder informeel
contact waardoor sommige communicatie lastiger wordt. Ze kennen elkaar minder goed.

Vraag: Hoe kunnen we dit contact verbeteren? Koffiemoment? Willen leerkrachten hier extra
tijd in stoppen? Leerkrachten gaan dit peilen.
Idee: enquête maken, vragen aan ouders stellen hoe we dit contact kunnen verbeteren.
Ouders missen de kleine momentjes met de leerkrachten. Ook ouders onderling hebben
steeds minder contact met elkaar, bij sommige groepen is er wel een Whatsapp groep met
ouders.
Wel is het een stuk rustiger in school ‘s ochtends, dit heeft zijn voordelen.
Het is lastig voor leerkrachten om met alle ouders één op één contact te hebben.
Vraag voor OR: kunnen zij een rol spelen in het contact verbeteren via de contactouders?
Carly en Devi verzamelen de vragen en zullen de enquête opstellen. De andere MR-leden
sturen vragen voor de enquête naar Carly. Wenselijk is om half januari de enquête te
versturen. De enquêtevragen zullen we bespreken in onze extra bijeenkomst op 6 januari.
Punten van Ruud
Er is een sollicitatieprocedure gestart voor een leerkracht voor het opstarten van een vierde
kleutergroep. De kleutergroepen worden steeds groter, fijn dat we een vierde kleutergroep
kunnen gaan starten. Carly vraagt zich af waarom er is gekozen voor een groep ½ en niet
een groep 2. Ruud en Amstelwijs zijn hierover in gesprek.
Tussenstand ouderbijdrage. Loopt goed, 65% is betaald. Ook is er een gift ontvangen van
één ouder.
Kerstviering is volgende week. We hebben gekozen voor een kerstontbijt i.p.v. een
kerstdiner, dan zullen er een stuk minder bewegingen rondom school plaatsvinden. De
kinderen versieren hun ontbijt doos op school en nemen deze op donderdagochtend gevuld
mee naar school. De kinderen zijn om 12.30 uur vrij en hebben dan kerstvakantie, vrijdag
zijn de kinderen vrij (studiedag).
Inzamelactie voor de voedselbank loopt erg goed.
Er is een vraag gekomen van een ouder over de meivakantie. De meivakantie van de
Westwijzer loopt niet gelijk met de meivakantie van de drie middelbare scholen. Een punt
voor volgend jaar om hier rekening mee te houden, deze vraag gaan wij ook neerleggen bij
de GMR. Vraag: heeft de Westwijzer hierin nog een eigen mening? Of wordt dit vastgesteld
via Amstelwijs?

Veel ouders hebben een voucher voor een vakantie die niet door is gegaan i.v.m. corona.
De Westwijzer volgt hierbij de leerplichtwet, er worden dus geen extra vakantiedagen
gegeven. Verlofaanvragen moeten via de wettelijke bepaalde richtlijnen gedaan worden,
formulieren voor deze aanvraag liggen bij de administratie.
Leerkrachten maken zich zorgen over het op vakantie gaan van een aantal kinderen.
Kinderen hoeven officieel niet in quarantaine, maar het is wel een risico voor de leerkrachten
en leerlingen.
Leerkrachten benoemen dit nog eens in hun nieuwsbrief.
Ook neemt Auke dit mee in het stukje van de MR in de nieuwsbrief. Hierin benoemt hij de
kwetsbaarheid van leerkrachten wanneer ouders ervoor kiezen om naar het buitenland te
reizen.

