
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 6-2-2017 

Tijd:  19.00 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder),), Esther Kleefman (ouder), Kirsten Plasmans (ouder), Marjon 

Santing(personeel), Lucas van Santvoort (personeel), Annike Kruidhof (personeel), Karin Aarden 

(directie) en Irma Koole (personeel) 

Afwezig: Tamara Potter (ouder) 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min Toegevoegd punt: Klassenouders is dit 
een goed idee? Karin gaat hier over na 
denken. 

Karin 

2. Personeelstevredenheids-
onderzoek. 

20 
min 

Afgenomen in de periode ( Nov .-Dec) dat 
er grote onrust was rond de financiën 
binnen de ASG.  Karin legt de onrust rond 
de begroting uit aan de MR.  
ASG heeft meer uitgegeven dan er 
begroot  is. 
+Andere datum van bekostiging. 
+Kalanderjaar ipv schooljaar. 
+Bij het formatieplan in mei is er gerekend 
met verkeerde loonkosten.(7% meer).  
+Onderhoud gebouwen en  leegstand van 
scholen  drukten op  de begroting. 
Opmerkingen n.a.v. de uitkomst van het 
personeelsonderzoek: 
56% van het personeel heeft de enquête  
ingevuld. 
Betrokkenheid wordt erg naar beneden 
getrokken door de scores m.b.t. de  ASG. 
Er waren namelijk ook vragen over de 
betrokkenheid op de ASG als organisatie.  
Mensen zijn tevreden over hun 
werkzaamheden binnen de eigen school.  
De schoonmaak in scholen geeft veel 
klachten bij het personeel. 
Met betrekking tot het onderwerp 
ongewenst gedrag vanuit ouders en/of 
collega’s komt het volgende naar voren: 
Er is binnen onze school een collega  die 
hiermee te  maken heeft gehad. 
Collega’s binnen onze school zijn aan het 
leren om elkaar aan te spreken op de 
eigen verantwoordelijkheid. 
Het team staat in vergelijking met het 
vorige onderzoek  positiever   ten opzichte 
van de schoolleiding. 
De directie levert een positieve bijdrage 
aan de sfeer. 
De directie is niet ontevreden over deze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



uitslag. De onderwerpen, motiveren en 
werkdruk worden in het team besproken 
op een studiedag  in  mei. 
Ouders zijn verbaasd over de 
ontevredenheid over het gebouw en 
vragen zich af wat ASG hier aan gaat 
doen.  
Karin geeft aan dat er geen onderhoud 
meer gepleegd wordt aan dit gebouw. 
ASG wil van dit gebouw af. Voor  de 
toekomst zijn ze opzoek naar 
alternatieven.  
De schoolteam is strak aan het inzetten 
op de leerlingen die excessief gedrag 
vertonen. Door de registratie in PBS 
worden de leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben duidelijk. 
Deze leerlingen zitten/komen nu in een 
Vitree traject.  
Eind maart komt er een ouderavond rond 
PBS 
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3. Samenwerking Vitree 20 
min 

Rini, de teamleider van Vitree is ziek. Punt 
vervalt daarom. 
De gemeente heeft de uitbreiding van 
Vitree gedeeltelijk goedgekeurd, maar het 
is nog niet duidelijk hoe we dit gaan 
besteden. Karin benoemt een aantal 
mogelijkheden. PMT kan uitgebreid, 
speltherapie in school halen. Naschoolse 
behandeling in school. De bestaande 
cursussen en behandelingen voor de 
leerlingen blijven doorgaan. 
De terugkoppeling tussen de leerkracht en 
Vitree blijft een discussiepunt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerkracht en 
behandelaar Vitree 

4. Stand van zaken rond 
begroting 2017 

10 
min. 

Zie op- en aanmerkingen punt 1. 
De conceptbegroting van november 2016 
is niet goedgekeurd omdat er verkeerde 
cijfers waren aangeleverd. 
De MR heeft adviesrecht op de begroting. 
De huidige begroting, januari 2017, is op 
papier sluitend.  Helaas drukt de ziekte- 
vervanging erg op de begroting. De 
school is zelfverantwoordelijk voor de 
vervangingskosten.  

 



Meevaller is, dat door de februari-telling 
we voor 16 ll groeitelling krijgen. Deze 
50.00 euro, per leerling wordt gebruikt om 
het vervangings- tekort te verminderen. 
Volgend schooljaar kunnen we 1 groep 
groeien. Karin gaat kijken of er een aantal 
tijdelijke contacten omgezet kunnen 
worden in vaste contacten. 

5. Nieuw reglement MR  
Speciaal onderwijs 

10 
min 

Er wordt een  nieuw voorstel gedaan door 
de GMR. Als dit er is wordt dit 
doorgespeeld door Lucas.  

 

6. Aanvulling personeelslid / 
oudergeleding in de MR. 

5 min Er is contact geweest met een ouder, om 
de oudergeleding te versterken. Deze laat 
later weten of zij/hij dit wil. 
Er komt ook een stukje in de ouderinfo. 
In de units gaat gevraagd worden, wie de  
personeelsgeleding wil versterken. 

 
 
 
Lucas 

7. Evaluatie pauzebeleid 10 
min 

Na de zomervakantie is het pauze rooster 
verandert. Door het grote aantal kinderen 
op het schoolplein waren er veel 
incidenten. Nadat de MR het pauzeplan 
had goedgekeurd is er een team 
raadpleging geweest, omdat deze 
incidenten als erg belastend werden 
ervaren. De directie heeft daarop besloten 
weer terug te gaan naar 3 pauze-
momenten. Dit betekend voor de 
leerkrachten en “loslopers” meer  buiten 
lopen en minder pauzemomenten.  
Er heeft een klein aantal collega’s (15) 
gereageerd op de vraag van de MR om 
hun ervaringen over de nieuwe 
pauzetijden te delen. 
Lucas heeft deze geïnventariseerd en aan 
de directie door gespeeld. De ervaringen 
zijn wisselend. Er zijn collega’s die wel 
aan hun pauze toe  komen.  
Kom je op een dag niet aan je pauze toe 
dan kan je eerder naar huis gaan.  
Collega’s worden zich mogelijk meer  
bewust  van het belang van pauze nemen.  
Is er geen mogelijk om de buitenpauze te  
verlengen? Karin geeft aan dat dit niet 
mogelijk is i.v.m. de effectieve lestijd.  
Besproken wordt dat Spelenderwijs weer 
meer onder de aandacht gebracht moet 
worden. Ook meer materialen 
aanschaven, zodat leerlingen daar mee 
kunnen spelen.  
Het buitenspelen en de speluitleen komen 
aanbod in de volgende PBS studiedag. 
Leerlingenraad komt met het  voorstel om 
in een voorjaar een sponsorloop voor spel 
materiaal te organiseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin via 
weekmededelingen 

8. Rondvraag  Verkeerssituatie rond school: 
Er is een goed contact met de wijkagent 

 
Karin neemt dit 



en er wordt regelmatig gehandhaaft. De 
ouders willen graag een logische 
oversteekplek naar de  grote 
parkeerplaats. Karin geeft aan dat zij 
graag een oversteekplaats wil voor de 
school, maar dat dit niet mogelijk is 
vanwege de nabijheid van de rotonde.  

nogmaals op met 
de wijkagent. 

9. Nabespreking . 10 
min 

Het pauzebeleid is nog steeds onduidelijk. 
Je hebt pauze of geen pauze  en nu is er 
geen instemming door de MR op het 
nieuwe pauzeplan.  
Afgesproken wordt dat de MR zich niet 
meer over  het pauzebeleid buigt. 
Het team is verschillende keren 
geraadpleegd, maar er is te weinig 
respons om er constructief iets mee te 
kunnen doen. 

 

10. Afsluiting    

 

 

 


