
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 17 november 2016 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Mo Messousi (ouder), Carli du Pont (ouder),), Esther Kleefman (ouder), - Carla Balvers 

(personeel), Marjon Santing(personeel), Lucas van Santvoort (personeel), Annike Kruidhof (personeel), 

Karin Aarden (directie) en Irma Koole (personeel) 

Afwezig: - Kirsten Plasmans (ouder), Tamara Potter (ouder) 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min   

2. Concept begroting 
2017 

20 
min 

 Karin licht deze mondeling toe. 
Ouders worden bijgepraat over de begroting. 
Er is een tekort van 230.000 euro, of minder 
(dit getal wisselt regelmatig). Waar komt dit 
vandaan? Karin legt uit dat er twee 
verschillende momenten zijn Het formatieplan 
loopt per schooljaar en de. begroting loopt 
per kalenderjaar. Nu is er bij de vorige 
begroting geen rekening  gehouden met de 
loonsverhoging. Deze loonsverhoging is niet 
opgenomen in de lumpsum. Verwacht was 
dat het ABP een bijdrage in de 
loonsverhoging zou bijdragen, maar het ABP 
is niet kapitaalkrachtig om dit te doen. Een 
andere oorzaak is dat in de groeibekostiging 
(februari) geen rekening gehouden wordt met 
de volgende punten, Bapo en Velo 
(materieel) .Daarnaast is de bijdrage van 
Passend Onderwijs aan de praktijkgroepen 
verminderd. Vorig schooljaar heeft de school 
al personeel ingeleverd.  
De vraag is nu, heeft ASG verzaakt om het 
probleem, hoe wordt de loonsverhoging 
bekostigd,  aan te kaarten aan het einde van 
het vorige schooljaar? Het is voor de directie 
vooral erg frustrerend, dat zij zich vorig jaar 
niet heeft mogen bemoeien met de financiën 
en dat zij nu opgezadeld wordt met een tekort 
waar zij geen zicht op heeft. 
Ook zijn er op dit moment 3 langdurig zieken, 
waarvan de kosten door de school zelf 
gedragen moeten worden. 
Uitgangspunt van de directie is dat de 
bezuinigingen zullen worden gedragen door 
de mensen die niet voor de groep staan ( 2 
FTE minder). Maar hoe dit precies vorm krijgt 
is nog onduidelijk. 
Deze week moet de begroting ingeleverd zijn 
en de gevolgen zullen in het schooljaar 2017-
2018 gedragen worden. Helaas zal het ten 

 



koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs 
bij ons op school.  
Morgen is er extra overleg tussen ASG en de 
directeuren van alle scholen de het bestuur, 
over de financiën.   
Volgens de procedure moet de MR met de 
begroting instemmen. Volgende week is er 
extra overleg met de personeelsgeleding. Zij 
zullen de begroting toegelicht krijgen en  
eventueel instemming verlenen. 

3. Voortgang pauze 
beleid en uitslag 
vragen lijst personeel. 

20 
min 

 Lucas licht besluit toe.  
Er zijn 24 enquêtes ingeleverd. Deze zijn 
door de personeel geleding besproken. (zie 
bijgesloten document) Er volgt een discussie 
over de bevindingen van de 
personeelsgeleding. Met name in unit 3 wordt 
ervaren dat de groepen 5 ervoor zorgen dat 
het buiten spelen wel als drukker ervaren 
worden.  
Eerder naar huis als vaste regeling kan niet 
gesteld worden, want in de praktijk blijkt dat 
er oneigenlijk gebruik van wordt  gemaakt  
van deze regeling. Het stuk is door de MR 
goed gekeurd wordt in de unit 
teruggekoppeld als mededeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irma past de notulen 
van het overleg aan. 

4. Sint 5 min  Een vraag vanuit Mohedien,  
Hoe zit het met het beleid van school t.o.v. 
pieten. Zwart of niet? Karin verteld dat we dit 
jaar 50% veeg en 50% zwarte pieten hebben. 
De versiering van de school wordt in de loop 
van de jaren aangepast. Het is in beweging. 

 

5. Compensatie MR uren 
voor 
leerkrachtgeleding. 

10 
min. 

 Vraag vanuit MR leerkrachten.  
In de CAO staat dat je als leerkracht recht 
hebt op 60 uur compensatie. Dit kan in vrije 
dagen of in taakbeleid. Karin geeft aan als 
het je 60 uur kost, krijg je dat, maar is dit zo? 
Er wordt gekeken hoeveel tijd eraan besteed 
wordt en dan krijg je dat gecompenseerd.  

 
 
 
 
 
Leerkrachtgeleding 

6. Stand van zaken rond 
klimaat beheersing en 
de luchtkwaliteit in 
school 

10 
min 

 Onderzoeksvraag aan directie.  
Deze discussie ligt op het moment bij ASG en 
de gemeente. We huren het pand van de 
gemeente en ASG moet het onderhoud 
verzorgen. Wie is er nu verantwoordelijk voor 
wat.. dat is hun discussie. Zodra Karin meer 
weet, koppelt ze dit terug.  

 
 
 
 
 
Karin 

7. Nabespreking . 10 
min 

Mo en Carla zijn vandaag voor het laatst. 
Helaas wisten we dit niet van te voren, bon 
en bloemen komen er nog aan. Hartelijk dank 
voor alle inzet voor de MR! 

 

8. Afsluiting    

 

 

 


