
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 22-5-2017 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder), Kirsten Plasmans (ouder), Tamara Potter (ouder),Marjon 

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

(directie) en Irma Koole (personeel) 

Afwezig: - Esther Kleefman (ouder),  

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min   

2. Uren berekening schooljaar 
2017-2018 

10 
min 

De koppeling leerlingen vrij de leerkrachten vrij is 
in het PO losgelaten. Hiervoor in de plaats zijn 
vakantierechten gekomen, hierdoor kan het 
gebeuren dat leerkrachten moeten werken terwijl 
de leerlingen vrij zijn. 

 

3. Jaaroverzicht 2017-2018 20 
min 

- De Sint viering is erg vroeg gepland, voor het 
weekend en op dinsdag 5 dec is er een 
studiedag. Waarom zo vroeg? Voorstel van de 
MR is maandag en dinsdag te koppelen.  
Karin geeft aan dat in de voorgaande jaren het 
vieren van Sint voor het weekend erg goed 
bevallen is, er was hierdoor minder onrust in 
school. De MR vindt dat er teveel tijd zit tussen 
het eigenlijke feest en de viering op school en 
doet bovengenoemd voorstel. Karin zal dit met 
de Sint-commissie overleggen. 
 -Is Sint een halve dag school? 
Ja.  
- Er zit 10 weken tussen mei en grote 
schoolvakantie dit is erg lang en de mei vakantie 
is wel erg lang voor de leerlingen. Waarom geen 
week vrij in juni? 
Het bestuur heeft de scholen verplicht om 2 
weken meivakantie te plannen, zodat er 
uniformiteit is bij de ASG-scholen. Ook de 
onderwijsdag is geregeld vanuit het bestuur 
(deze was eerder in oktober, dag van de 
leerkracht).  
-In dit schooljaar zijn er twee PO dagen gepland 
in het komend jaar maar een. 

De tweede PO dag wordt later ingepland. Dit is 
niet onze voorkeur, maar als het niet te 
veranderen is, dan laten we het zo. 
-De Koningsspelen worden gekoppeld aan de 
sportdag 
-De oudercontacten voor de groepen 8 komen 
later, als de data’s voor de diverse 
schoolverlsters procedures bekend zijn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin 
bespreekt 
voorstel met 

commissie. 



4. Protocol ongewenste 
omgangsvormen op school 

30 
min 

De eerste hoofdstukken zijn centraal 
aangeleverd, de laatste hoofdstukken zijn 
toegepast op de situatie van De Watertuin. 
Blz 6: hand op de schouder is dit ongewenst?  
De MR vindt dat een collegiaal gebaar moet 
kunnen. 
-Blz 9 punt 2.6 
Centraal bij de inschrijving worden de ouders 
gevraagd om toestemming voor het nemen van 
foto’s en filmmateriaal. Voor de kinderen die 
volledig en alleen op de website staan, is apart 
toestemming van de ouders gevraagd.  Op dit 
moment is het onduidelijk wat wel of niet 
kan/mag op Facebook. Wie kan er allemaal iets 
plaatsen? Is het een besloten groep? Het liefst 
foto’s van kinderen in groepjes, gefotografeerd 
op de rug. 
-Blz 10 punt 3.1.1.  
Bij het vermoeden van een strafbaar feit, is het 
erg belangrijk om de procedure goed te 
doorlopen. Het liefst met zo kort mogelijke 
lijntjes, om de verslaggeving zo zuiver mogelijk te 
houden.  
-Blz 15 punt 4.1: 
 Aan het begin van het schooljaar wordt aan de 
klassen bekend gemaakt wie de contact 
personen zijn. De contactpersonen hebben een 
functie voor de personeelsleden en leerlingen. 
De ouders moeten bij de diectie zijn. 
Blz 16 punt 4.2.4  
De hier genoemde punten zijn niet bekend bij de 
oudergeleding. De methode leefstijl wordt nog 
genoemd, maar die wordt nog weinig gebruikt op 
school. Er komt nog een besluit over, welke 
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 
gebruikt gaat worden op school. 
-Blz 19 punt 5.5  
Het lukt de school nog steeds om de zaken rond 
ongewenste omgamgsvormen nog steeds 
binnenshuis op te lossen, zonder hulp van de 
vertrouwens inspecteur. 
-Blz 22 Bijlage twee.  
Er wordt op dit moment minder fysiek ingegrepen 
dan voorgaande jaren. 
-Blz 28-29 
Er is een verschil gemaakt tussen de time out in 
school en de wettelijke time out. Deze beslissing 
wordt altijd door de directeur, of door adjunct als 
directeur afwezig is genomen.Op deze bladzijden 
worden de richtlijnen beschreven, daarnaast 
wordt het gezonde verstand ingezet. time-out is 
een dag naar huis. Schorsing is een juridische 
maatregel en kan max een week duren. 
Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van 
gewelddadigheid t.a.v. hun kind, zonder naam en 
toenaam en hoe het opgelost is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin gaat 
dt bekijken 



-Blz 31 bijlage 5  
De sociale kaart komt op de website te staan. 

5. Formatie schooljaar 2017-
2018 

20 
min 

We gaan volgend jaar 1 groep groeien. Op de 
teldatum (feb.) waren we gegroeid met 18 
leerlingen. Deze zijn bekostigd door 
passendonderwijs. We hebben een tekort op de 
vervangingskosten. Er zijn op dit moment vier 
langdurig zieken en het geld van passend 
onderwijs is gebruikt om dit tekort te verkleinen. 
Dit schooljaar zijn er 57 schoolverlaters en er zijn 
al 50 leerlingen aangemeld. Vanuit het ministerie 
is een herberekening geweest, wat ook een 
positieve bijdrage oplevert. Er is nu overleg, om 
deze meevaller in te zetten om meer FTE in 
school te krijgen. 
Formatieruimte: De gedragsdeskundigen gaan 
alle drie weg. Er wordt op dit moment geworven. 
Er is al een gedragsdeskundige aangenomen. 
De verwachting is dat 3 langdurig zieken, 
volgend jaar ook nog ziek zijn. Een zieke gaat 
volgend jaar weer voor de groep. Er komt 
volgend jaar een onderwijsassistent vanuit de 
boventalligheid. En er zijn 3 nieuwe leerkrachten 
voor volgend jaar benoemd.  
Er word op dit moment onderhandeld over de 
bekostiging van de SO1 kinderen. Als deze 
leerlingen bekostigd gaan worden, dan kan er  
gekeken woorden hoe dit geld besteed kan 
worden. Meer onderwijsassistentie behoord tot 
de mogelijkheid. 
 

 

6. Aanvulling leerkracht / 
oudergeleding in de MR. 

5 min 1 leerkracht overdenkt dit.   

7. .Rondvraag 15 
min 

-Carli heeft een vraag, namens een andere 
ouder, over het rekenonderwijs. Wanneer gaat 
een leerling in groep 4 aan het werk, met de 
tafels? Onze methode biedt deze aan in 4b. Bij 
het aanbieden van de rekenstof, wordt er 
gekeken naar de mogelijkheden van de 
leerlingen. 
-Kirsten wil weten wat het aanbod is in de 
kleutergroepen.? Ze vindt het jammer dat er 
geen klassikale aanbod in de kleutergroepen.is. 
Voor vragen over haar zoon wordt Kirsten naar 
de IB-er verwezen.  
-Tamara vraagt of er een sponsorloop gehouden 
kan worden voor buitenspeelgoed. Er is pas een 
sponsorloop geweest, waar de steppen en karren 
voor aangeschaft zijn. 
-Po-raad stemt in met actie in het onderwijs, wat 
gaat er op school mee gedaan worden? 

 
 
 
 
 
 
 
Karin 
neemt dit 
op met de 
groepen 
 
 
 
 
 
Lucas zal 
ons 
informeren 
 

8. Nabespreking  -De lange meivakantie:   
 



Lucas vraagt na of de andere scholen ook deze 
vakantieperiodes hebben, zoals aangegeven is. 
-De ouders hebben het gevoel dat dat wat wij, de 
MR, inbrengen niets oplevert. Afgesproken wordt 
dat de notulen weer besproken gaan worden aan 
het begin van de vergadering, zodat de 
actiepunten, vanuit de vorige vergadering, 
nagelopen kunnen worden. 
-Komt het protocol ongewenste omgangsvormen 
bij het personeel terug? 

-Facebook, kan dit een besloten groep worden? 

Wij geven de aanbeveling om in de schoolgids 
en bij de aanmelding facebook als apart punt op 
te nemen. 

 
 
 
 
 
Lucas 
 
Lucas  
vraagt dit 
na. 

9. Afsluiting    

 

 

 


