
MR vergadering   

Datum:  27-03-2018 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Esther Kleefman (ouder), Marjon Santing(personeel), Lucas van Santvoort (personeel), Annike Kruidhof (personeel), Karin Aarden 

(directie) en Irma Koole (personeel). 

Afwezig: Carli du Pont (ouder), Kirsten Plasmans (ouder), 

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Opening en mededelingen    

Concept-formatieplan 
 2018-2019 

30 
min. 

1.2 Goede mensen behouden en de concurrentiepositie vergroten:  

 Waarom is de norm 0,6 en 0.8 gesteld? Het bestuursbureau vindt dat 0,6 fte 
de ondergrens is om goed te kunnen participeren in een team 

1.3 Herplaatsingskandidaat - 1.6 aantal groepen versus lokaalrechten: 

 Wat zien wij hiervan terug op school? Worden deze punten van bovenaf 
opgelegd? Het klopt dat deze punten bepaald worden door het bestuur, 
maar het SBO mag afwijken van deze regels.  

1.10 functiemix:  

 Hier wordt het percentagen 40% genoemd, geldt dit ook bij ons op school? 
Nee, het percentage LC voor het SBO is 14%. 

Heel hoofdstuk 1 is gemaakt door het bestuursbureau vanaf hoofdstuk 2 wordt 
het een stuk voor onze school. 
2.1 Doelstellingen van de school kort beschreven: 

 Hoe oud zijn de leerlingen in de observatiegroepen? Zijn het alleen de 
kleutergroepen of niet? Leerlingen uit de groepen 3 kunnen hier ook nog bij 
horen. De leeftijd van de leerling is leidend, 7 jaar is de grens.  

2.2 Samenvatting Formatieplan: 

 Hier wordt de naam van een vertrekkend personeelslid genoemd. Is het niet 
netter om deze naam weg te laten? Karin geeft aan dat dit een bewuste 
keuze is, om dit in het concept de naam te noemen. Dit omdat bij bestuur 
gepoogd gaat worden om haar expertise te behouden. In de definitieve 
versie zal de naam verwijderd worden.  

 Het samenwerkingsverband PO wijst het aantal leerlingen dat geplaatst kan 
worden toe. 

3.1 Prognose leerlingenaantallen 2018-2022: 

 Wat betekent de afkorting OJA? Onderwijs, Jeugd, Arrangement 

  



4.4 Gevolgen voor personeelsbestand: 

 Hoeveel OOP hebben we op dit moment en gaan we volgend jaar krijgen? 
Op dit moment hebben we 1fte OOP gratis rondlopen als voorbode op 
vertrek van OOP. Nu zijn er, onder andere doordat er personeel in lagere 
salarisschalen aangenomen is, ruimte voor nieuw OOP.  

5.1 Prognose personele exploitatie 2018-2019: 

 Hier wordt aangegeven dat er gewerkt wordt met ongeïndexeerde 
inkomsten. Wat zijn deze ongeïndexeerde inkomsten? Dit zijn de 
berekening van de inkomsten in februari. Hier zijn het werkelijke aantal 
leerlingen en hun zwaarte nog niet in meegenomen. De directie vertrouwd 
erop dat we meer per leerling uitgekeerd krijgen dan begroot. 

6.2 Ziekteverzuim: 

 Hoe worden de extra leerkrachten bekostigd die het ziekteverzuim 
opvangen?. Dit wordt gedeeltelijk uit de reserve betaald en de positieve 
financiële afsluiting van vorig schooljaar.gaat hiervoor gebruikt worden. 

7. Prognose 2019-2020  

 Wat is de nut van dit punt? Dit punt is opgelegd vanuit het bestuur. Het 
bestuur wil weten hoeveel leerkrachten ze in de toekomst nodig hebben. 

 
Bijlage Formatieplan 2018-2019 
3 Prognose: 
Voor leerlingen met ouders die niet in Nederland geboren zijn, krijgt de school 
extra geld uitgekeerd. 
4 Personeel: 

 Er is bij de begroting sprake van een negatief saldo. Karin geeft aan dat dit 
niet zo is, want er is een grote omzetting geweest in de salariëring van 
OOP, zij hebben een andere salaris schaal gekregen. Daarnaast hebben we 
te maken gehad met nog niet afgestudeerde leerkrachten, deze ontvangen 
ook nog geen volledig salaris. Hierdoor is het negatieve verschil 
weggevallen.  

 Volgend jaar komt een 21e groep. Deze 21 groepen gaat bezet worden door 
47 fte. Op dit moment zijn er 20 groepen die bemand worden door 48 fte. 
Dat is 1,fte minder. Dit komt doordat er zieke collega’s weer aan het werk 
gaan of al zijn gegaan. Hierdoor vervalt een aantal vervangingsuren. 

 Bij de ambulante tijd worden specialisten genoemd. Wie zijn deze 
specialisten. Specialisten zijn de mensen die met de kinderen werken en 
daarnaast een specialisme uitvoeren op een vakgebied. Bijvoorbeeld, 
rekenspecialist, begrijpend lezen specialist o.i.d. 

6 Personeelsbeleid: 



Het valt de MR geleding op dat gaande weg het schooljaar het ziekte verzuim 
groter wordt. Kan dit veroorzaakt worden door verhoogde werkdruk?  

Werkdruk-
verminderingsgeld €42.000,- 

10 
min 

Er zijn 2 ideeën van collega’s binnengekomen. (extra iPad in de klas i.v.m. 
zelfstandig werken en elke collega een laptop ) Unit 3 zijn er meerdere ideeën 
geopperd.(zie notulen: De 1e kreten; Pam behouden voor haar werkzaamheden, 
extra schoonmaak, RT, meer tablets in de groepen, middelen of lln. goed 
zelfstandig te kunnen laten werken, ‘poepscheppers’, pauzeondersteuning). 
Collega’s krijgen nog 2 weken de tijd om ideeën in te sturen. Daarna gaan we 
brainstormen.  
MR gaat een enquête uitzetten over werkdruk. Daarin staan ook suggesties . 
Top 5 maken nav de enquête. 

 
 
 
 
 
 
 
Annike 

School-ondersteuningsplan 
2018-2022  

30 
min. 

De bekostiging voor de SBO + leerlingen zijn weggevallen. Karin geeft aan dat 
zij het jammer vindt, dat er op dit moment afscheid genomen moet worden van 
leerlingen die door het missen van deze extra ondersteuning niet gehandhaafd 
kunnen worden. Er is standaard OOP voor de kleuters en groepen 3 en de 
praktijkgroepen.  
2. Visie: 

 In de visie wordt benoemd dat SBO De Watertuin een bewuste keuze voor 
ouders is. Past dit nog? De afgelopen jaren is gebleken dat ouders bewust 
de keuze hebben gemaakt voor de Watertuin, omdat we als eerste vol 
zitten. Waarom kiezen ouders voor de Watertuin? Er wordt tijd vrijgemaakt 
om ouders rond te leiden en vragen te beantwoorden. Dit gebeurd binnen 
een week. Er is vanaf het begin een open communicatie met de ouders. De 
directie is zich ervan bewust dat er nog verbeterpunten zijn. Vanuit de 
oudergeleding komt de tip laat iemand die dichtbij de dagelijkse gang van 
zaken in de klassen staat de rondleidingen doen. Dit werd als zeer positief 
ervaren. 

4 Arrangementen extra ondersteuning binnen onze school: 
Het valt ons op dat er nog steeds een aantal fouten in staan. In de 
observatiegroepen zitten gemiddeld 13 leerlingen i.p.v. 14 leerlingen. En er 
worden geen groepslessen logopedie meer gegeven. 

 Praktijkgroepen. Wat gebeurd er als de, hier beschreven norm voor 
technisch lezen, niet gehaald wordt? Gekeken wordt naar het aantal fouten 
en de tijd. Maar ook naar de, mogelijke oorzaken voor het niet behalen van 
de norm. Het IQ van de leerling is leidend, een leerling moet leerbaar zijn. 

5 Grenzen van onze ondersteuning. 
De omschrijving van de begrenzing blijft vaag. Zijn de punten niet SMART op te 
stellen is onze vraag. Met name zin 1 (zelfstandig functioneren, passend bij 
leeftijd) en het zindelijk zijn van leerlingen zijn lastige punten. Veel van onze 
leerlingen laten een discrapantie tussen gedrag en leeftijd zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Er volgt een discussie over de volgorde van de alineas en er zijn aanpassingen 
gedaan in de volgorde van de teksten.  
Het voorstel zoals het hier ligt is niet waterdicht. Karin geeft aan als wij textueel 
een ander voorstel hebben kan dit gedeeld worden. Alle punten die 
voorgedragen zijn op de vorige studiedag zijn opgedragen zijn meegenomen.  

 
Karin deelt deze met de 
MR. 

 
MR geleding bekijkt punt 
5 nogmaals en komt evt, 
met voorstellen. 

In werkschema nieuwe 
collegae. 

10 
min. 

Coaching nieuwe leerkrachten.  
Nieuwe collega’s hebben behoefte aan een inwerkschema nieuwe collega’s. 
Karin: dat is er en is vorig jaar in het druco vastgesteld. Het is er en het is 
update en het wordt gebruikt. 1 van de 5 nieuwe collega’s vindt het niet 
afdoende. SVIB hebben alle nieuwe collega’s gehad. SVIB staat voor voor 
School Video Interactie Begeleiding. 

 

Brief Lucas m.b.t. 
Ondersteuningsplan 2018-
2022 (Almere Breed) 

10 
min. 

Is ter kennisgeving aan de MR voor gelegd.  

Verbaal geweld leerlingen 
onderling en naar 
volwassenen 

10 
min. 

Niet besproken, mogelijk door naar de volgende vergadering.  

Rondvraag/afronding 10 
min. 

Koffierondje 
School-ondersteuningsprofiel 
 

Annike  
Do 29/3 naar kijken 
Marjon/Lucas/ 
Annike/Irma 

 


