
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 28 november 2016 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin  directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder), Marjon Santing(personeel), Lucas van Santvoort (personeel), Annike 

Kruidhof (personeel), Karin Aarden (directie), en Irma Koole (personeel). 

Afwezig: Kirsten Plasmans (ouder), Esther Kleefman (ouder), Tamara Potter (ouder) 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min   

2. Begroting 2017 

 
 
 

20 
min 

 Karin licht deze mondeling toe. 
Het is de tweede begroting. Karin heeft in een 
mail naar Esther uitgelegd waar de 150.000 
euro vandaan komt.  
Toelichting, algemeen stuk: 
-De kleutergroepen worden anders bekostigd. 
Waarbij de vraag opkomt, worden de groepen 
groter? Passend  onderwijs heeft 2000 euro 
extra aan de kleutergroepen gegeven dit 
doen ze al jaren. Dit mag geindexceerd 
worden. 
-Passend onderwijs heeft de bijdrage aan de 
praktijkgroepen verlaagd. 
- Het ICT project start in het nieuwejaar. Wij 
willen de komende jaren de bestaande 
devices vervangen. Het bedrag 16.000 laten 
we staan, om dit later te investeren. De 
school vervangt de bestaande 
leerlingcomputers voor goede 2

e
 hands. 

- De directie wil dat het bestuursbureau een 
uitspraak doet over het gelijktrekken van de 
datum van bekostingen. Nu zijn er twee 
data’s, 1feb voor Passend Onderwijs en ASG 
op 1 okt. De comotie rond de huidige 
begroting heeft er voor gezorgd dat de 
zorgen van onze school serieus genomen 
wordt en zullen er afspraken gemaakt 
worden. Het liefst voor het afscheid van Ruud 
Pet. 
- punt 4.4 Dit bedrag is voor niet methode 
gebonden software. 
 
De begroting is sluitend en de MR stemt in 
met de begroting.  

 

3. Pauze beleid. 30 
min 

Het pauzebeleid is besproken.Het punt van 
werkdruk is te rooskleurig. Wordt verwijderd 
uit de notulen van het besluit van de MR. 
Vanuit het team is er zorg om de veiligheid 
van de leerlingen tijdens het buitenspelen. De 
vraag is of dit past in deze discussie in de 
MR. Is dit een oorzaak van de onrust. Of 

 



behoren we een andere discussie te voeren, 
hoe kunnen wij het buiten spelen veiliger  
maken? 
Vanuit unit 3, komt de vraag of 
onderwijsassistenten groepsverantwoording 
kunnen dragen? Karin verteld dat 
onderwijsassistenten in schaal 6 een dagdeel 
of een gehele dag groepsverantwoording 
mogen nemen.  
Er ontstaat een discussie over dit punt. Valt 
dit onder het wel of niet onder het 
pauzebeleid. Los je de problemen op met drie 
pauze momenten? 
De MR spreekt zich uit voor het continueren 
van het pauzerooster en intensiveren het 
buitenlopen Mensen die weinig buitenlopen 
zullen gevraagd worden extra buiten te lopen. 
Karin gaat kijken  of het rooster sluitend kan 
worden. We gaan dit uit proberen tot de 
krokusvakantie.  

4. Vitree. 10 
min. 

Wat is de stand van zaken rond Vitree, wie 
doet wat? 
Deze vragen behoren in een 
teamvergadering. Door het vertrek van 1 
begeleider van Vitree, is er personeelsruimte 
gekomen. Gekeken gaat worden of deze 
ruimte opgevuld kan worden met PMT of 
speltherapie.  

Karin neemt dit op 
in de 
weekmededelingen 
en de ouderinfo. 

5.  10 
min 

Geen rondvraag.  
12 januari 2017 is de volgende vergadering. 
 

 

6. Nabespreking . 10 
min 

Het team gaat gevraagd worden of er 
intresse is voor de vrijgekomen plek van 
Carla. 
In de nabespreking besluiten de Mr-leden dat 
vanuit de COA verplichting het pauzebeleid 
nu geregeld is en dat de pauze inhoudelijk 
geen onderwerp voor de MR is en dat dit 
onderwerp door het team en het druco 
besproken dient te worden. 

Lucas 

7. Afsluiting    

 

 

 


