
MR vergadering   

Datum:12-02-2018 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Christel, Marjon, Lucas, Annike, Karin, Carli en Esther. 

Afwezig: Kirsten met bericht, Irma, met bericht. 

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Opening en welkom 5min   

School-
ondersteuningsplan: 
2018-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatieplan 218-2019 
 
 
2 versies: SBO leerlingen 

   SBO Plus  
 

20 
min 

Er is een nieuwe bestuurder bij Passend Onderwijs  
Almere. Dit veranderd de verhouding die we 
hadden. We hadden een bijzondere positie omdat 
de vorige bestuurder zelf een directeur van een 
SBO school is geweest was er veel contact. Vanuit 
de geschiedenis van Almere vingen we in het SBO 
een grote differentiatie aan kinderen op. Ook 
kinderen met extra rugzak. De financiële rugzak 
bestond uit twee onderdelen. Wij kregen zowel het  
schooldeel en het REC- deel. De financiële 
middelen werden afgebouwd, daar hebben we ons 
tegen verzet. Vorig jaar was er een overeenkomst 
met de vorige bestuurder dat er in plaats van de 
rugzakken er een arrangementenbudget aan de 
SBO scholen zou worden toegekend. Voor ons was 
dat 174.000,-.  
Nu er een nieuwe bestuurder lijkt het of de oude 
afspraken niet meer bestaan. Dit 
arrangementenbudget wordt volgend schooljaar 
afgeschaft.  
Er wordt gewerkt aan de nieuw ondersteuningsplan. 
Hier staat in dat het de bedoeling is dat het  SBO 
niet verder groeit qua  leerlingaantal. We moeten 
krimpen vanuit Passend Onderwijs. Kinderen 
moeten meer in het regulier onderwijs blijven met 
extra ondersteuning.  
De Bombardon en de Watertuin hebben 
aangegeven dat wanneer deze extra  gelden 
wegvallen, we deze “rugzak” kinderen niet meer 
kunnen helpen hier op school. 
Het zal geen groep gaan kosten omdat we veel 
aanmeldingen hebben en weinig schoolverlaters. 
Het  formatieplan 2018-2019 moet  naar voren 
worden gehaald. Dit moet voor  15 maart aan de 
MR worden voor gelegd.  
Het school-ondersteuningsplan is nog niet in de 
definitieve versie beschikbaar gezien de  
bovenstaande  onzeker situatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin/ 
Lkr. gel. 
 
Karin 

    

Inspectiebezoek 10 
min 

Karin verwacht dat we in mei aanstaande een 
bezoek kunnen krijgen van de Onderwijsinspectie. 
Het inspectietoezicht is veranderd. Ze bezoeken nu 

   
 
 
 



het schoolbestuur en kiezen vanuit dit toezicht een 
aantal scholen uit.   
De Onderwijsinspectie  gaat in ieder geval op 
bezoek bij de “risicoschool” en de scholen die gaan 
voor het predicaat “goed”.  Karin gaat ter 
voorbereiding van dit bezoek een document 
opgesteld. Dit wordt nog  aan het team voorgelegd, 
zodat er nog aanvullingen op gemaakt kunnen 
worden. 

 
 
 
 
Karin    

Actuele 
personeelsbezetting m.b,t. 
ziekteverzuim 

10 
min 

Inmiddels helaas al 14% ziekteverzuim onder het 
personeel. Leerlingen worden regelmatig verdeeld 
of waar dat lukt thuis gehouden. We hebben 
stagiaires  en onderwijsassistenten in gezet. Deze 
werken onder de verantwoordelijkheid van een  
leerkracht, met medeweten van de directie.  Er is 
helaas geen vervanging  te vinden. We roeien met 
de riemen die we hebben.  

 

Sociale vaardigheidslijst 
leerlingen juni 2016 
 

10 
min 

Het is een  leerling-vragenlijst voor reguliere 
scholen, het wordt landelijk gebruikt.  
De lijst is afgenomen bij leerlingen die het vorige 
schooljaar in de groepen 6,7 en 8 zaten. 
De kinderen voelden zich veilig binnen school, maar 
hadden wel last van heftige incidenten tussen 
leerlingen onderling. Dit nam gelukkig  af door PBS 
interventies. Door de analyse van de uitkomsten 
van de vragenlijst is de aanpak door de 
leerkrachten intensiever geworden. 
Hierdoor zijn de incidenten duidelijk aan het 
verminderen. 

 

Verbaal geweld van 
leerlingen onderling en 
naar volwassenen toe 
 

10 
min 

We schuiven dit tot volgende vergadering. 
 

Lucas 

Lay-out notulen  
 

5  
min 

We behouden het format wat nu wordt gebruikt. 
Wel willen we proberen de notulen wat beter 
leesbaar te maken. 
We blijven open staan voor suggesties, om dit  te 
verbeteren. 

Notulist 
 
 
 
 

Werkdruk in schoolteam 
 

10 
min 

De MR heeft het team gevraagd de ervaringen door 
te geven met betrekking tot het  thema werkdruk. 
Er zijn van 10 collega’s  reacties ontvangen. Met 
dank daarvoor ! 
We vinden dit als MR een (te) beperkt aantal, maar 
willen er toch een vervolg aan geven. 
Punten die vooral genoemd werden hadden te 
maken met: 
+ Ziekte van collega’s, daardoor verdelers en het 
niet doorgaan van groeps- doorbroken werken. 
+ De hectiek van de dag, stapeling van   
incidenten in de groep of daarbuiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



+ Omgaan met  veranderingen in planning en/of 
afspraken. 
+ Het telkens in zoomen op een nieuw groepje of 
groep. 
+ De strakke roostering om zoveel mogelijk  
leerlingen te kunnen begeleiden en/of  
behandelen.  
+ Toename van de complexiteit van de leerlingen. 
+ Weinig gelegenheid om pauze te nemen of naar 
de toilet te kunnen gaan.  
+  Leren accepteren dat de effectieve leer-
behandeltijd af neemt doordat de gedragingen van 
de leerlingen zo nadrukkelijk naar voren komen. 
+Het  vele “papier” werk dat er ingevuld moet 
worden. 
+ Extra veel druk in bepaalde periode, m.n. rond 
het invullen van de OPP’s e.d. 
+ Niet voldoende aan je eigen werk toe komen 
doordat de tijd ingezet moet worden om ad-hoc 
situaties het hoofd te bieden. 
Suggesties: 
Koffie/theerondje introduceren. Wordt  
uitgewerkt in rooster. 
De groepsleerkrachten vragen de “loslopers” 
even  toezicht te houden in de groep wanneer toilet 
bezoek aan de orde is. 
De leerkrachtgeleding komt in maart met een 
vragenlijst om het team  nadrukkelijk te bevragen 
op het thema werkdruk, zodat we vanuit meer 
collega’s input krijgen.             

Evaluatie lestijden 10 
min 

Van één collega een reactie ontvangen. 
  

 

Artikel onderwijsaanbod 
kleuters 

10 
min 

Schuift door naar de volgende vergadering Lucas 

Rondvraag /afrondonding     5  
min 
 

Esther: De namen van nieuwe stagiaires zouden via  
DIGI duif of de ouderinfo genoemd worden. 
Daarnaast zou er ook een melding komen i.v.m. de 
auto-inbraken die recentelijk voor zijn voor gekomen. 
Is wel meer toezicht door te politie. 
Carli: Luizenouders worden (mogelijk) niet op tijd 
ingeseind om controles te plannen. 

 
 
 
 
Karin 
 
Laura v/d 
H. 

 


