
 

MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 18-12-2017 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin: Middenruimte. 

Aanwezig: Lucas van Santvoort (personeel), Christel van Lierop (personeel),  Kirsten Plasmans (ouder),  

Esther Kleefman (ouder),  Carli du Pont (ouder),  Marjon Santing (personeel), Karin Aarden (directie)  en 

Annike Kruidhof (personeel). 

Afwezig: Irma Koole (personeel), met bericht. 

               Erik van der Sluijs(ouder), met bericht. 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom  Erik heeft zijn lidmaatschap van de MR 
opgezegd. 
Wij danken hem voor zijn inbreng en 
betrokkenheid. 
 

 

2. Notulen 3-10-2017 5 min  Punt 4: Flikken model. Is dit aangeleverd 
door Karin? 

 Punt 5:Compenseren stakingsdag. Is er 
al antwoord van de inspectie? 

Er komt geen antwoord van de Inspectie. Op 
de site van de PO-raad staat een duidelijke 
uitleg. Tip van de ouder; meer uren maken. 
Dat gaat volgend jaar lukken door een 
aantal buitenspeeluren mee te nemen als 
onderwijstijd. Dit wordt al gedaan.  

 Punt 11: Hoe lang is de werkdag? 
Ma, Di. Do. en Vrij 8 en half uur en Woe. 6 
uur 

Punt 4. Nee, 
komt nog.  
 
 

3. Concept begroting 2017-
2018 

 

20 
min 

Hoe verklaar je het exploitatiesaldo verschil 
Vooral op de 1 okt 2017/2018 243 
leerlingen en 2018/2019 250 leerlingen. 
Leerlingaantal zijn prognoses. Daarom moet 
je 7000 euro meer geven aan het bestuur. 
Hoe zien de inkomsten eruit? 
Wordt heel spannend voor volgend jaar. 
Omdat er waarschijnlijk 200.000 euro gaat 
worden gekort i.v.m. rugzak afschaffing. Er 
moet nog een antwoord van Passend 
Onderwijs Almere  komen. Karin gaat  niet 
akkoord gaat met dit bedrag. 
Wat ga je veranderen in je uitgaven? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor 2017-2018 niks. Voor 2018-2019 zal er 
naar het personeelsbezetting worden 
gekeken. 
Huisvestingslasten, energie is heel hoog. Kun 
je hier wat van de gemeente terug krijgen? 
Nee, wij krijgen als school geen  
tegemoetkoming in deze lasten. 
Drukt op eigen exploitatiekosten. 
Je wilt graag meer onderwijsassistenten, 
hoe kun je dit realiseren. 
Volgend jaar wordt het lastig, gezien de 
financiële middelen. 
Waarom is er geen geld voor de 
bibliotheekboeken  gereserveerd. 
Dit zit in de 60.000 euro voor de 
leermiddelen. 
Collage kost 6,- maar je krijgt 11,90 waar 
blijft de rest, op de begroting. 
Karin gaat het uitzoeken. 
Je hebt op  75000 euro scholing, hoe 
verklaar je dat? 
Er zijn 2 adjuncten aan een studie 
begonnen. 
Een deel van de koste komen later terug. De 
bijscholingscursus “Anders kijken” kost  
30.000 euro. 
Daarnaast begint ook een van de  
gedragsdeskundige aan een vervolgstudie. 
WKR, blz 2 wat valt er onder Werkkosten 
regeling 
Geschenken 6300 euro 
Kerstpakket, jubileum, bloemen, sint, 
feestjes. Is best veel. De ouders van de OR 
en MR zijn wellicht vergeten? 
We moeten als MR meer denken aan een 
attentie bij bepaalde gebeurtenissen.  
Wat is OLP 
Onderwijsleerpakket, potloden e.d. worden 
hiervan betaald. Wordt niet helemaal 
gespecificeerd omdat je het niet aan 
boekhouden hoeft te doen.  

 
Wie splitst dit uit? 
Volgende keer graag uitleg erbij 
Begroting is in SBO heel lastig omdat je 
afhankelijk bent voor 40% van passend 
onderwijs en 60% vanuit het rijk.  Dit was 
2017/2018. Dit gaat veranderen, afspraken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annike 



staan allemaal op losse schroeven. Dit gaat 
over het bedrag van passend onderwijs. Dus 
2018/2019 is heel onzeker. 

4. Stakingsdag van 12 
december 

 

5 
min. 

Per volgend jaar komen we zeker niet meer 
te kort. 
Dit heeft te maken met het gegeven dat de 
pauze( nu) ook als onderwijstijd wordt 
gerekend. 

 

5. Schoolgids laatste versie 
en jaarplanner 2017-
2018 

5 min De data zijn aangepast. Ook de zin over 
werktijden is aangepast en de over het 
aanwezigheidsuren zijn.  
 

 
Lucas 

6. Evaluatie lestijden. 
 

10 
min. 

We denken even na hoe we dit in het team 
willen bespreken. Ouders mailen naar Karin 
vragen voor de enquête.  

Meenemen in de 
enquête van 
feb/mrt 

7. Bereikbaarheid MR op de 
schoolsite 

10 
min 

Wordt aan gewerkt. Als aparte button.  Lucas 

8. MR compensatie uren 
voor leerkrachten. 

 

10 
min 

De leerkrachten hebben 60 uur recht op 
compensatie via cao 
Je moet het bijhouden en dan kun je het  
opnemen. 

Leerkrachten 

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

 

10 
min 

We vragen subsidies aan bij witte bedjes en 
een ander kinderfonds. 
 

 

10. Extra:  
1. Keuze voor methode PBS 
2. Cito    
3. Lay-out notulen en 

datum verschijnen op de 
website 

 
 
 

 
 
4. Sociale 

veiligheidsvragenlijst 
leerlingen 
 

5. Verbaal geweld van de 
leerlingen 

6. Artikel onderwijsaanbod 
kleuters 

Evt. 
door 
naar 
de 
volg. 
verg. 

1. Wij hebben gekozen voor PBS na de 
voordracht van de werkgroep en de 
peiling onder het schoolteam. 

2. CITO, waarom kiezen we als school  
voor CITO. Het moet Cotan 
gecodeerd systeem zijn. En je kunt 
tussentijds toetsen.  

3. Lay-out, komt volgende keer. 
 
 

 
4 Komt terug 

 
 

5 Verbaal geweld 
 
       
       6      Kleuteronderwijs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lucas levert 
volgende keer 
2 lay-outs aan.  
 
 
Komt terug 
 
 
Komt terug.  
 
 
 
 
Komt terug 



11. Rondvraag  Sinterklaasmiddag 4 december vrij. Dit  was 
niet bekend bij ouders, kort van te voren 
pas gemeld. Hoe zit het met de lesuren.  
Stond ook niet op de jaarkalender   
Wordt gecompenseerd met schoolreis, 
kerstdiner.  
Promoten van de MR. Mogelijk is er nieuw 
ouder-lid. 
Informatieavond aan het begin van het jaar, 
is vaak het hetzelfde. Misschien een idee 
om met de kinderen samen te komen. Een 
meekijkmiddag 
Kijkmiddag/ochtend wordt gemist. 
Dit is te belastend voor onze leerlingen 
Stagiaires, worden niet voorgesteld. Het zou 
fijn als het via DigiDuif i.i.g. wordt gemeld 
en voorgesteld. 
Degene die dit regelen moeten het 
onderling fine tunen.    
Wat is het beleid op stagiaires.  
Willen we kortdurende stagiaires? 
Melden in DigiDuif dat er tassen uit auto’s 
worden gestolen.  
Wordt in de volgende ouderinfo gemeld. 
 
Waarom doen we mee met het schoolontbijt 
en Schoolfruit? Is er beleid? Kan dit in de 
unit komen. Hoeveelheid is belangrijk, 
beperkt. Zeker voor dit soort kinderen. Is er 
beleid op activiteit? 
Er is geen beleid. Dat is een goed idee.  
Waarom kan er geen aparte lerarenkamer 
komen?  
Gezien de beperkingen van het gebouw. Kan 
het niet.  
 
 
 

Volgend jaar 
zet Karin dit op 
uren staatje. 
 
 
 
 
Lucas 
 
 
Unitvergadering 
 
 
 
 
 
Unitvergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit, bespreken 
wat doen we 
per jaar aan 
activiteiten? 
Hoeveelheid 
e.d. 
 
 
 

 

 

 


