
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 3 oktober 2017 

Tijd:  19.00 uur  

Plaats:  De Watertuin: Middenruimte of directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder/verzorger), Kirsten Plasmans (ouder/verzorger), Esther Kleefman (ouder/verzorger), Erik 

van der Sluijs (ouder/verzorger), Marjon Santing (personeel), Lucas van Santvoort (personeel), Christel van Lierop 

(personeel) Karin Aarden (directie) en Irma Koole (personeel) 

Afwezig: Annike Kruidhof, met bericht. (personeel) 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom  Voorbespreking  
De vergaderstructuur wordt besproken en het recht van 
initiatief door individuele leden van de MR. De voorzitter 
geeft aan, dat de samenwerking met de directie 
belangrijk is en blijft. Daarnaast wordt de informatie 
verstrekking ,van de directie aan de MR, besproken. Er 
worden regelmatig documenten die niet volledig zijn, of 
met rekenfouten aangeleverd en besproken. De 
voorzitter geeft aan dat het recht van initiatief belangrijk 
is, maar dat niet alles besproken dient te worden in de 
MR vergadering. Er zal sneller doorverwezen worden 
naar de directie. Verder hebben wij het recht punten aan 
te houden als we meer informatie nodig hebben. 

 

2. Notulen 3-7-2017 5 min  Facebook, is dit al een besloten groep? 
Is een besloten groep geworden 

 Urenberekening (zie punt 11) 

 Schoolgids:  
o Ouders mee met uitstapjes. Dit gebeurd. 
o Kosten schoolreis en ouderbijdrage (zie punt 

10) Is gedeeld met de MR. 
o Uitleg afkortingen VO. Laura voert uit. 
o Gezonde pauze hap promoten. De school 

doet weer mee met schoolfruit. 
o Foto’s en privacy. Er komt een nieuwe 

richtlijn vanuit het bestuur. Deze wordt 
medio nov verwacht. Deze richtlijnen worden 
dan uitgevoerd. 

 Rondvraag: 
o Spreiding MR vergaderingen over meerdere 

dagen. Lucas komt binnenkort met een 
voorstel. De ma-di-don avonden hebben de 
voorkeur. De vergadertijd wordt van kwart 
over 7 tot half tien.  

o MR regelement aanpassen. Dit gebeurd als 
de nieuwe structuur bekend is. Op dit 
moment is er geen werkende GMR. Er wordt 
op dit moment met de nieuwe 
bestuursvoorzitter overlegd over de positie 
van het SBO in Almere. 

 

3. School 
ondersteuningsprofiel  

20 min Dit document is gemaakt in de nieuw format. Aan de MR 
wordt gevraagd of dit een beter leesbaar document is, 
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dan het oude document. Dit document komt op de 
website en is het richtlijn, om leerlingen wel of niet aan 
te nemen.  
De oudergeleding vraagt om een extra lijst waarin de 
afkortingen uitgelegd worden. Dit is de eerste 
bespreking. Op de volgende vergadering wordt dit stuk 
ter goedkeuring ingebracht. 
- Wanneer is De Watertuin handelingsverlegen? Dit blijft 
lastig te formuleren. Op dit moment zijn er 5 leerlingen, 
die volgens deze formulering, niet thuis horen op De 
Watertuin. Maar als ouders niet meewerken, blijft het 
schorsen en verwijderen moeilijk. De huidge gang van 
zaken wordt uitgelegd door Karin. Check in, check out, 
overleg orthopedagoog, aan bieden van hulp, time-out 
(ophalen) en als laatste schorsing. Er ontstaat een 
discussie over wat is wel en niet acceptabel is binnen de 
school en in de klassen. Afgesproken wordt dat deze 
stappen worden opnieuw besproken en beschreven en 
na de herfstvakantie gedeeld worden met het team. Het 
team zal deze stappen in de praktijk testen. En na de 
hersfstvakantie gedeeld met het team. Karin geeft aan 
dat het aannamebeleid niet waterdicht te krijgen is. 
Karin geeft weer wat de instroom is en wanneer we de 
grootste instroom verwachten. 
- Passend bij de leeftijd. Deze zinssnede wordt 
verwijderd. Er wordt gevraagd om voorbeelden. Het 
geven levert problemen op, i.v.m. de privacy. 
Aan het einde van het schooljaar wordt dit document 
definitief voor alle drie de scholen. 

4. Jaarplan 2017-2018 
 

20 min -Te laat aangeleverd, het is al een werkend document.  
-Dit is het eerste jaarplan dat gemaakt is door de 
werkgroepen zelf en zijn geplaatst in het format van 
ASG. De eigen verantwoordelijkheid van de werkgroepen 
wordt op deze manier gerespecteerd. De cluster 
directeur is van de vertaging op de hoogte. Dit jaarplan 
wordt volgende week met de clusterdirecteur 
besproken. Via WPKPO kunnen dingen gecheckt en 
gemeten worden. 
-Er wordt gevraagd of de methodes gemeld kunnen 
worden. De financiën zijn op aanvraag van de 
werkgroepen of uit ervaring. Zoals de kosten van 
aanschaf van een nieuwe methode.  
-Er wordt nog even gesproken over de functie van de 
leerkracht en de scholing van de leerkracht.  
-De term OVM is uitgelegd. Dit is volgsysteem waarmee 
de kleuters gevolgd worden. 
-Voor de leerlingenraad worden er nieuwe verkiezingen 
gehouden na de herfstvakantie. 
- Er wordt gevraagd naar het flikkenmodel. Dit zijn 5 
basis voorwaarden. Welke dit zijn, wordt door Karin 
gedeeld met de MR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin levert 
aan 



-WMKPO, (Werken met kwaliteit in het Primair 
Onderwijs)Het is een vierjarige cyclus van afname van 
verschillende onderdelen. 
-Beleidsdomein marketing punt 3:  Er gaat een GGZ 
partner gekoppeld worden aan school, om de 
diagnostistiek en de behandeling binnen  de school te 
krijgen.  
-In dit document zijn de weken weggevallen. In de 
andere documenten zijn de weken wel aanwezig. 
-De halve dagen, voor kers wordt gecompenseerd met 
kerstdiner. De vrije dag voor de zomervakantie, wordt 
nog niet vermeld, omdat nog niet duidelijk is of de 
calamiteitendagen gebruikt worden dit schooljaar. 
Anders wordt de vrijdag voor de zomervakantie een 
gewone schooldag. . 

5. Stakingsdag van 5 
oktober 

 

5 min. Wordt de stakingsdag gecompenseerd? Deze vraag 
wordt neergelegd bij de onderwijsinspectie. 
De onderwijsinspectie zegt dat pauzetijd ook lestijd kan 
zijn. Als we deze lesuren meerekenen, dan hebben we 
76 uur teveel aan onderwijs. 

Karin vraagt 
na. 

6. Bereikbaarheid MR 
op de schoolsite  

5 min Door naar de volgende vergadering 
 

 

7. Evaluatie lestijden. 
 

10 min. Door naar de volgende vergadering 
 

 

8. Schoolgids laatste 
versie en jaarplanner 
2017-2018 

10 min Door naar de volgende vergadering 
Niet aangeleverd door Karin. 

 

9. MR compensatie uren 
voor leerkrachten. 
 

10 min Door naar de volgende vergadering 
 

 

10. Detailoverzicht 
ouderbijdrage 
schooljaar 2016-
2017. Kamp, 
schoolreisjes, 
Sinterklaas. 

 

10 min Erik geeft aan dat de berekening niet klopt. Er zitten 
meerdere fouten in.  

Erik stuurt 
zijn 
berekening 
naar Karin 

11. Voortgang inzicht 
lestijden. 
(Afrondingsfactor) 

10 min De inspectie kan een aanwijzing geven dat de uren 
moeten kloppen. Karin gaat ervoor zorgen dat het op 
papier kloppend is. 
Er staan veel fouten in bij de inzet van het personeel.  
Overwerk: Dit is 6 uur per ouderavond. 
Vakantie verlof: dit is 8 ½ uur per dag i.p.v. 8 uur.  De 
werkdag duurt van 8.00 tot 17.00. Erik wil weten of dit 
hard te maken is. Mag de pauze als schooltijd gerekend 
worden. De tekst is nu zo opgesteld , dat het lijkt of we 9 
uur moeten werken. Deze tekst is door het bestuur 
aangeleverd. Karin kijkt of dit aan te passen is. 
Activiteitenkalender: de datum van de schoolfotograaf is 
nog niet bekend. 
 

 
Karin regelt 
dit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin kijkt na. 



12. Extra:  
1. Keuze voor methode PBS 
2. Cito    
3. Lay-out notulen 
4. Sociale 

veiligheidsvragenlijst 
leerlingen 

5. Verbaal geweld van de 
leerlingen 

6. Artikel onderwijsaanbod 
kleuters 

Evt. door 
naar de 
volg. verg. 

Door naar de volgende vergadering 
 

 

13. Rondvraag   -Kunnen we ouders een petitie laten tekenen ter 
ondersteuning van de actie “PO in actie”. Thema 
stakingsdag. 
- kan Digiduif eruit? Of in ieder geval minder mail sturen 
over hetzelfde onderwerp. 
-Kan het zo geregeld worden dat de ouderbijdrage 
makkelijker te betalen is? Via IDEAL of zo. Karin geeft 
aan dat de meeste ouders deze contant betalen. 
 

 

 

 

 


