
MR vergadering       Medezeggenschapsraad 

Datum: 25 januari 2016 

tijd:  19.00 uur  

plaats:  De Watertuin directieruimte 

Aanwezig: Ron Kok(ouder), Mo Messousi (ouder), Carla Balvers (personeel), Lucas van Santvoort  

(personeel), Margaret Milet de St. Aubin (personeel), Karin Aarden (directie), Jin Raghoubar en Irma 

Koole (personeel). 

Afwezig: Kirsten Plasmans (ouder), Esther Kleefman (ouder), Marjon Santing(personeel) 

 

 

Agendapunt Tijd Besproken Acties 

1. Opening en welkom 5min   

2. Nieuwe systematiek 
van bekostiging. 

 

10 
min 

Er is een nieuw systeem van bekostigen. De 
teldatum wordt1 februari. Er zijn dan 278 leerlingen 
op De Watertuin, dit betekent volgend jaar 1 groep 
minder. Het schoolbestuur heeft een afspraak met 
Passend Onderwijs gemaakt, er komt een 
groeibekostiging voor de leerlingen die op de 
wachtlijst staan ( op dit moment zijn dit 7 
leerlingen). Deze flexibiliteit in de begroting zorgt 
ervoor dat de reserve aangesproken mag worden.  
Doordat 1 oktober de ministeriële telling blijft, zal 
een begroting voor deze datum komen voor een 
aantal punten die hieruit bekostigd gaan worden. 
Omdat we te maken hebben met een 
veranderende leerling populatie, wordt er een 
nieuwe categorie leerlingen in het leven roepen, de 
SBO+ (de oude cluster 4) kinderen. Er komt 
erkenning en bekostiging voor deze leerlingen. Er 
wordt overlegd hoe deze leerlingen bekostigd gaan 
worden. Per kind of per groep op populatie 
kenmerk. Als gevolg hiervan gaat het school 
ondersteuningsprofiel herschreven worden. 
Karin hoopt op 22 maart het formatieplan en de 
begroting klaar te hebben naar aanleiding van de 
1febr. telling. 

 

3. Samenwerking 
Vitree 

 

10 
min 

In de samenwerking tussen school en Vitree lopen 
we aan tegen cultuurverschillen tussen de 
jeugdzorg en het onderwijs. Er zijn beroepsmatig 
andere rechten en plichten. Daarom is besloten om 
er weer twee aparte systemen van te maken. Dit 
leidt tot de vraag; Wie is er nu in verschillende 
casussen leiding gevend?  Karin geeft aan dat dit 
per casus verschilt. Soms leidt de jeugdzorg en 
een andere keer weer de school. We worden op 
deze manier kritisch bevraagd en wordt het 
denkproces scherp gehouden. Wat is vanuit de 
diverse uitgangspunten mogelijk? Waarom doen 
we de dingen zoals we ze doen? Duidelijk is dat 
Karin de eindverantwoording blijft houden.  
Er volgt nog een raadpleging voor het team. 

 



4. Wanneer welke 
plannen.  

 

10 
min. 

De formatie en de begroting komen in maart op de 
agenda. In april of mei het jaarplan En dan in juni 
het school ondersteuningsprofiel.  

 

5. Hoe gaan we verder 
met de verandering 
van de schooltijden.  

 

20 
min 

Deelname scholen: 
-Nautilus, Aquarius zijn later aangehaakt, deze 
ouders worden nu geraadpleegd, Klimop, 
Taalcentrum PO&VO Bongerd, Strengerd, 
Bombardon, Shri Canisia, Al Iman apart traject 
volgens Passend onderwijs.   
Stand andere scholen:  
Het is nog niet duidelijk wat de uitslag van de 
Bombardon is, zeer waarschijnlijk wordt het een 
nee. Ze zijn dan de enige van de 9 scholen. 
Wat nu?? Karin weet het niet. Er is binnenkort 
overleg met de Bombardon. Zij zijn te laat gestart 
met de ouderpeiling. De tijd gaat nu krap worden. 
Als Karin uitsluitsel krijgt dan wordt dit 
gecommuniceerd naar de ouders en gaat de brief 
van de ouders uit. 

 Wat doen we met de uitslag v/d 
leerkrachtpeiling over het pauzebeleid. 

Dit gaat meegenomen worden bij het maken van 
het rooster. Er  gaat gekeken worden hoe de 
mensen zonder een groep ingezet gaan worden. 
Er wordt gekeken naar het dagritme van de 
kinderen en loslopers. 

 Wat gaat er gebeuren met de uitslag van de 
leerkrachtraadpleging m.b.t. de pauzeruimte. 

Er heeft 58% van het personeel gereageerd. 
Privacy of het gebrek aan privacy, scoort hoog. 
Hoe is dat op te lossen? Er gaat gekeken worden 
naar de inrichting van het stuk, hier is begroting 
voor. Maar er kunnen geen aanpassingen aan het 
gebouw gedaan worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margaret 
overlegd 
met een 
klein 
groepje en 
gaat met 
een 
voorstel 
komen 

6. Nabespreking . 10 
min 

De financiële constructie, wordt erg ingewikkeld 
door de twee verschillende teldatums. De MR raakt 
het overzicht kwijt en kunnen dan de plannen niet 
meer volgen. En als we het niet snappen, kunnen 
we dan nog goedkeuring geven.  
De MR vindt het prettig dat er eindelijk erkenning is 
voor de verzwaarde populatie en dat er financiele 
compensatie komt. 
Verder valt het op de plannen rond de 5 gelijke 
dagen steeds veranderen, bij elke vergadering 
krijgen we andere informatie.Er heerst een grote 
onduidelijkheid. Volgende week is voor ons de 
deadline.  
We vragen ons af of de vergaderdata zo vast 
blijven staan. Gaat het lukken om op tijd de 
stukken aan te leveren, anders de vergadering 
verzetten. 
Waar ligt onze bemoeienis bij de samenwerking 
tussen school en Vitree. Is het moglijk om 
voorlichting te krijgen over de rechten en plichten 
van de mensen van Vitree, hulpverlening 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucas 
vraagt dit 
na bij 



jeugdzorg. Wie kunnen wij daar uitleg om vragen? Karin 

7. Rondvraag   Geen vragen  

8. Afsluiting    

 

 


