
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 27-3-2017 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder),), Esther Kleefman (ouder), Kirsten Plasmans (ouder), Tamara Potter 

(ouder), Lucas van Santvoort (personeel),Karin Aarden (directie), Marije Vermegen (personeel, Vitree) en 

Irma Koole (personeel) ). Annike Kruidhof (personeel) sluit later aan. 

Toehoorder: Christel v. Lierop (personeel) 

Afwezig: - Marjon Santing (personeel),   

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min   

2. Formatieplan 20 
min 

Karin licht toe en beantwoord vragen. 
Tekstueel zijn er veranderingen.  
Karin legt uit hoe de bekostiging tot stand is 
gekomen. Er is nog 1 pijnpunt. Voor de oude 
rugzak leerlingen zijn er nog geen afspraken 
gemaakt. Wij hebben geen standaard SBO 
leerlingen meer. De stad Almere heeft een 
bijzondere bevolkingsopbouw, waardoor we te 
maken hebben met grote stadsproblematiek. Er is 
maar een kleine opvang in het Speciaal- en 
Voortgezet Speciaal onderwijs, dit is van oudsher 
zo gegroeid. Omdat de problematiek verzwaard, is 
er meer vergoeding nodig. Er is nu een 
plan/voorstel opgesteld, maar deze vergoeding is 
nog niet zeker en daarom nog niet opgenomen in 
dit formatieplan. De gemeente is helder in zijn 
opvatting dat de meeste leerlingen in het gewone 
basisonderwijs en het SBO opgevangen dienen te 
worden. De salaris kosten in augustus, zijn nog 
niet opgenomen in dit plan. Het is nog niet duidelijk 
hoeveel en of er gecompenseerd gaat worden. 
De logopedisten worden genoemd in kopje overige 
ondersteuning. De uren blijven hetzelfde. De uren 
die de psychologen van Passend Onderwijs bij ons 
werken blijven hetzelfde, maar de personele 
bezetting wordt anders. 
We gaan volgend schooljaar starten met 20 
groepen met een gemiddelde van 14/15 leerlingen. 
Bij Passend Onderwijs  ligt er een aanvraag om 
ook in de onderbouw een GIS groep te starten. 
De bouwcoördinator wordt apart genoemd omdat 
hij/zij dan niet voor de klas staat. Deze functie staat 
ter discussie , hoe gaan we deze nu vorm te 
geven.  
De gymleerkracht wordt als specialist geoormerkt. 
De verhouding salarisschaal LB/LC klopt nog niet. 
Het is niet te betalen door school. 
De afdracht per kind aan ASG (schoolbestuur) is 
per kind verhoogd. 
Als er door een financiële meevaller meer 

 



inkomsten komen. Komt er een nieuw 
formatieplan.  
Alle leerkrachten met een vaste aanstelling mogen 
blijven. De vacatureruimte die er op dit moment is, 
moet bestuursbreed ingevuld worden. Daarnaast 
heeft het bestuur besloten dat er geen tijdelijke 
aanstellingen meer omgezet mogen worden naar 
een vaste aanstelling. 
Het eigen vermogen van de school is door de 
tegenvallers in dit schooljaar geslonken, maar valt 
nog binnen de 2% regeling. De school hoeft dus 
niet verplicht te sparen. De vervangingskosten 
blijven ook in de toekomst een pijnpunt. 
De verwachting is dat de school in het schooljaar  
‘18-‘19 weer groeit. 
De MR stemt in met dit formatieplan.  
 

3. Samenwerking Vitree 20 
min 

Karin licht toe 
Op dit moment wordt er anderhalf jaar samen 
gewerkt met Vitree. Er heeft in deze anderhalf jaar 
een zoektocht op verschillende vlakken plaats 
gevonden. Wat past binnen het aanbod, wat mag 
er en wat kan Vitree aanbieden wordt steeds 
duidelijker. Het zorgaanbod gaat dan ook verbreed 
worden. Karin is budget bewaker. Vitree en school 
maatschappelijk werk beoordelen of de hulpvraag 
terecht is. Maar ook het wijkteam kan ook 
toewijzen. De samenwerking met Vitree is een 
business case geworden, voor een periode van 5 
jaar. Waarvan nu anderhalf jaar voorbij is.  
 
Marije Vermegen vertelt 
Zij is op dit moment aan de school verbonden voor 
6 uur, waarin zij handvaardigheid geeft. Daarnaast 
is zij voor 30 uur gedetacheerd bij Vitree. Er is dit 
jaar gestart met het inzetten van buddy’s voor 
individuele leerlingen in de groep. Er is voor 73 
leerlingen ambulante begeleiding. Daarnaast 
worden er verschillende trainingen geven, voor die 
leerlingen die dit nodig hebben.  
Deze processen zijn nu beschreven en gekaderd. 
Wat gebeurd er wanneer, wie doet er wat en voor 
hoelang. De diverse protocollen zijn al 
verschillende malen herschreven. Deze moeten 
nog PBS proef gemaakt worden, voordat ze 
gedeeld worden met het team.  
In de onderbouw lopen, op dit moment, de 
verschillende trainingen goed, er wordt SoVa 
gegeven aan leerlingen uit middenbouw. De 
verschillende trainingen zullen nu ook meer in de 
middenbouw en de bovenbouw gegeven gaan 
worden.  
Deze ontwikkelingen en het inzetten van PBS 
hebben ervoor gezorgd dat er minder escalaties 
binnen de verschillende bouwen zijn. 
Privacy is erg belangrijk voor de hulpverlening en 

 



de procedures lopen anders, dit betekent dat alle 
informatie niet gedeeld hoeft te worden, door 
Vitree, met de school.  

4. Uren tabel 10 
min 

Karin levert deze aan.  
Wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 

 

5. Aanvulling leerkracht / 
oudergeleding in de 
MR. 

5 min Lucas geeft aan dat hij een collega heeft gevraagd  
Deze zou er over nadenken. 
Mocht dit niets opleveren, dan stuurt Lucas een 
mail naar het team om te informeren of er alsnog 
iemand lid wil worden van de leerkrachtgeleding 
van de MR. 

 
 
Lucas 

6. Rondvraag  
 

10 
min 

Het aanvragen van een zebrapad is neergelegd bij 
de wijkmanager en die zou het bespreken met de 
gemeente. Er is verscherpt toezicht en er zijn 
diverse bekeuringen uitgedeeld. Er wordt 
aangegeven dat er losse stenen rondom de school 
zijn. Dit gaat gemeld worden bij de gemeente 

Karin zorgt 
ervoor dat dit 

gemeld wordt. 

7. Nabespreking .  Formatieplan  
De directietaken zijn besproken. Is drie 
directieleden niet teveel? 
Er wordt geconcludeerd dat er nog veel 
onzekerheden zijn over de inkomsten. 
Vitree 
Ouders vinden dat dat wat ze nu horen een ander 
verhaal is dan eerder gehoord is.  

 

8. Afsluiting   x  

 

 

 


