
Agenda  MR vergadering   

Datum:  11 juni 2018 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig:, Carli du Pont (ouder), Kirsten Plasmans (ouder), Lucas van Santvoort (personeel), Annike Kruidhof (personeel), Christel van Lierop 

(personeel), Karin Aarden (directie) en Irma Koole (personeel). 

Afwezig: Esther Kleefman (ouder)  

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Opening en welkom  Lucas heet iedereen welkom en vertelt dat Marjon haar MR lidmaatschap heeft 
opgezegd.  

 

Urenberekening 2018-2019 10 
min. 

In de uren tabel worden restant uren, waar komen die vandaan? Dit zijn het 
aantal uren dat de leerlingen op school zijn t.o.v. het verplicht aantal uren. Dit 
betekent dat er volgend schooljaar twee extra roostervrije dagen. 
Er staan veel slordigheden in deze tabel De data ’s en de aangegeven vrije dagen 
op het jaaroverzicht komen niet overeen. 

 
 
 
Karin past de dagen 
en data’s aan 

Jaaroverzicht 2018-2019 10 
min. 

Hebben we twee weken vakantie in mei? Dit gaat in het team voorgesteld 
worden. Zij mogen hierover stemmen. Als zij voor stemmen wordt week 17 
toegevoegd. Net als de dag na hemelvaart zijn dit persoonlijke ontwikkelingsuren.  
Door een studiedag en hebben de leerlingen 2 ½ week vakantie in mei, is dit 
niet lang? Kan de studiedag van 18 april nog naar een andere plek kunnen? 
Bijvoorbeeld na Sinterklaas. Er mag van de inspectie geen schoolweken met 
maar 3 dagen zijn en de man die de studiedag in december komt geven kan niet 
op een andere dag.. 

 

Concept begroting Kunst & 
Cultuur 

5 min. Door de afdrukkwaliteit is dit stuk slecht te lezen. 
Klopt het dat de bestelling voor knutselmaterialen ook uit dit budget wordt 
betaald? Dit klopt niet, deze materialen worden uit de schoolbudget betaald. Het 
vrij te besteden bedrag wordt opgemaakt door de uitstapjes en activiteiten van 
stad en natuur.  
Er wordt op dit moment een beleidsplan geschreven. De bedragen worden op dit 
moment niet geoormerkt, maar wel voor kunst een cultuur gebruikt. Het lijkt ons 
wel logisch dat de werkgroep wel weet wat er te besteden valt en waaraan. 
Karin laat later per mail weten dat de overige middelen van het cultuurbudget 
besteed worden aan een muziekjuf (8000,- euro) en een handvaardigheidsjuf 
voor 16 uur (30.000 euro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christel geeft dit door 
aan de ICC- er 



Daarnaast moet er aan collage een hogere bijdrage afgedragen worden. De MR 
wil graag een nieuwe begroting met actuele cijfers. 

Ouders bijtijds informeren.  5 min. De oudergeleding valt het op dat er soms laat om ouderparticipatie gevraagd 
wordt. Daarnaast wordt andere informatie meerdere keren gedeeld. De leerkracht 
geleding geeft aan dat het bij de informatieverstrekking aan de ouders niet altijd 
duidelijk is wie er verantwoordelijk is voor het versturen van welke informatie. Kan 
er nieuw beleid komen om ouders te laten participeren en te informeren. En 
kunnen er afspraken gemaakt worden wie wat wel of niet deelt met de 
ouders. Karin weet dat de informatievertrekking aan ouders in sommige 
groepen beter geregeld is dan in andere groepen niet. Er is door verschillende 
leerkrachten al vanaf maart om hulp gevraagd. Daarnaast wordt er zoveel 
mogelijk geprobeerd om de mail te stroomlijnen.  

 
 
 
 
 
 
 
Karin gaat met 
bouwcoördinatoren 
overleggen over te 
voeren beleid. 

Situatie m.b.t. Parkeerbeleid 5 
 min. 

De verkeerssituatie rond school is wanordelijk en onoverzichtelijk. Er is geen 
toezicht. De handhaving is er wel, maar staan minder opvallend in het zicht. De 
regelaar van de moskee is opgestapt er wordt nieuwe mensen gezocht.  Maar 
ook de ouders van school handelen niet volgens de regels. 

 

Bestedingsplanwerkdruk-
gelden 2018-2019 

10 
min. 

Het is vaag hoe de inzet van ICT de werkdruk kan verlagen. Kan dit 
concreter en specifieker benoemd worden, zodat voor iedereen duidelijk 
wordt waar het werkdruk verlagend werkt.  
Tijdens het bespreken van dit document valt op dat de afdruk niet de gehele tekst 
weergeeft. Op het origineel van Karin wordt meer en duidelijker aangegeven wat 
er precies voor ICT ingezet wordt en wat er gedaan is met de wensen van de het 
personeel. Dit is gedaan na overleg met de personeelsgeleding van de MR. 
In de weekmededeling heeft Karin het volgende genoemd: 

- Extra iPad die klassen wisselend kunnen inzetten. 
- Verder gaan met snapped als de proef slaagt in unit 7 en uitbreiden naar 

unit 5 
- Partime inzet van motorische RT 

- Voor de kleutergeleding wordt er formatieruimte gezocht voor een 
gymleerkracht. Dit is afhankelijk van de personeelsbezetting voor de 21 
groepen. 

Deze punten worden ook in het document van Karin benoemd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origineel is bij Karin in 
te zien of op te vragen 

Schoolondersteunings-
profiel 
2018-2022 

15min. Voornamelijk punt 6 op bladzijde 8: Grenzen van de ondersteuning is besproken. 
Bij de handelingsverlegenheid is het volgende punt nog opgenomen;  
-Er vanuit de thuissituatie te weinig bereidheid en mogelijkheden zijn voor 
ondersteuning van de aanpak op school. 
De MR is blij dat de door de MR aangedragen punten opgenomen zijn in dit plan. 
De MR stemt in met dit profiel. 

 



Overige onderwerpen waar 
de directie de MR over wil   
informeren 

25 
min. 

Passend onderwijs wil komend schooljaar de extra ondersteuning voor de SBO+ 
(cluster 3 en 4 ll) niet doorsluisen naar de scholen. Dit is een financiele strop.  
De school is op een aantal kleuterplekken en aanvangsgroepen na vol. 
De formatie is op 1 dag rond. Karin begint deze week met de gesprekken met de 
personeelsleden. 
Er is overleg met de gemeente om Fornhese bij ons op school een consultatie en 
advies traject te laten starten. Hierdoor kan er versneld diagnostiek plaats vinden. 
Ook loopt er een traject om Papageno een behandelgroep te laten starten op 
school. 
Het jaarplan komt in de eerste vergadering volgend schooljaar aan bod.  

 

Rondvraag 
Nieuwe datum (Waar nodig) 

5 min. Er zijn geen vragen.  

Napraten  5 min De MR vindt het vervelend dat een aantal stukken niet klopte of niet goed te lezen 
waren. Dat is dit schooljaar vaker gebeurd en door de MR als storend ervaren. 
We vragen ons af of dit in het komende schooljaar te voorkomen is door een 
derde mee te laten lezen. 
De MR gaat aan Karin voorstellen om een stroomschema te maken wie wat 
verstuurd aan de ouders. 

 

  
 

 
 

 
 

 


