
Notulen MR-vergadering

Datum: 08-09-2021
Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur
Aanwezig: Carly, Lai, Edith, Ruud, Mathijs en Devi (secretaris)

Leden MR huidig schooljaar
De leerkrachtgeleding van de MR bestaat dit jaar uit Mathijs Miserus en Devi Nijhof. Er
hebben geen andere leerkrachten zich aangemeld voor de MR, dit heeft te maken met veel
startende leerkrachten en taakuren die al vol zitten.
Bij de startvergadering waren drie ouders aanwezig. Het aantal personen van de
leerkrachtgeleding en de oudergeleding moet gelijk aan elkaar zijn. Afgesproken is dat de
oudergeleding hier met elkaar over in gesprek gaat en de leerkrachtgeleding hiervan op de
hoogte brengt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ruud was aanwezig bij het bespreken van de volgende onderwerpen)

Verandering wetgeving vrijwillige ouderbijdrage
Afgelopen zomer heeft er een wetswijziging plaatsgevonden over de vrijwillige
ouderbijdragen. Kinderen mogen niet meer worden uitgesloten van schoolreisjes/kamp als
de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.
Op de Westwijzer was het zo geregeld dat de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje
apart van elkaar betaald werden.
Protocol opzetten samen met OR en MR, hoe we dit kunnen ondervangen zodat de school
niet in een gevaarlijke financiële situatie komt te staan.

Inzet muziekdocent?
Vanuit de oudergeleding kwam er de vraag over het eventueel inzetten van een
muziekdocent op school, voor het muziekonderwijs.



Ruud geeft aan dat we druk aan het kijken zijn hoe we het lerarentekort kunnen gaan
opvangen. Het inzetten van een muziekdocent zou daar een rol in kunnen gaan spelen. Hier
komen we later op terug.

GMR
Carly en Devi hebben afgelopen maandag 6 september deelgenomen aan de eerste GMR
vergadering van dit schooljaar. Tijdens deze vergadering hebben we kennis gemaakt met
Haico, de nieuwe bestuurder van Amstelwijs. Dit was een erg prettige kennismaking met
nieuwe inzichten binnen het bestuur.
Tijdens de GMR vergadering werd benoemd dat de samenwerking tussen Kinderrijk en de
scholen niet altijd soepel loopt. Ruud geeft aan dat er op meerdere vestigingen van
Amstelwijs de samenwerking tussen Kinderrijk en de scholen verbeterd moet worden. Ook
bij de Westwijzer zijn er verbeterpunten.
De oudergeleding merkt op dat wanneer het contract met Kinderrijk opgezegd zou worden
(iets waar in de GMR als mogelijkheid over werd gesproken), dit voor ouders mogelijk tot
onrust zou kunnen leiden. Er wordt opgemerkt dat als het zo ver zou komen het van belang
is dat zij tijdig op de hoogte worden gesteld. Op dit moment lijkt hiervan geen sprake.

NPO gelden
De leerkrachten hebben akkoord gegeven. Carly vroeg zich af of de MR hier
instemmingsrecht op heeft, zij vraagt dit na bij de GMR. Ruud zal nakijken of het gaat om
instemmingsrecht, hij dacht dat alleen leerkrachten akkoord zouden geven. Vlak voor de
zomervakantie heeft de MR de stukken gekregen, maar er is niet meer over gesproken in de
MR.

Begroting
Er is wat onduidelijkheid over wanneer de begroting richting de MR wordt gecommuniceerd.
Vanuit Amstelwijs wordt de begroting naar de directie gestuurd.
Ruud geeft aan dat de begroting bij Amstelwijs voor een groot deel voor hem gedaan wordt.
Hij kan deze pas met de MR delen als hij deze informatie binnen heeft. Dit is in het begin
van het kalenderjaar. Bij de GMR zal gevraagd worden hoe andere scholen hiermee
omgaan.



Veiligheid schoolplein
We zijn nog druk in gesprek met de gemeente over de veiligheid op de schoolpleinen. In
eerdere vergaderingen is dit onderwerp al ter spare gekomen. Wordt vervolgd.

Versoepelingen corona maatregelen
Er zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd per 25 september. Wij zijn als school aan het
kijken naar veranderingen bij het in- en uitgaan van de school. Ook wordt er besproken of er
weer ouders de school in mogen. Vanuit de bouwvergaderingen zijn er verschillende
voorstellen gedaan, bijvoorbeelde de ouders maar twee keer peer week de school in. Hier
wordt nog een besluit over genomen. Ruud geeft aan dat hij samen met het team een
voorstel zal maken en dit met de MR zal bespreken.

TSO
Het bedrag dat de ouders betalen voor de TSO blijft dit jaar hetzelfde. MR geeft akkoord.


