
MR vergadering   

Datum: 18-10-2018 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder), Esther Kleefman (ouder), Ehsen Ahmed (ouder), Esther Bessem (ouder),Lucas van Santvoort (personeel), 

Annike Kruidhof (personeel), Christel van Lierop (personeel), Karin Aarden (directie) en Irma Koole (personeel). 

Afwezig: Kirsten Plasmans (ouder) 

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Opening en kennismaken. 5 min. Vergadering zonder agenda  

 Concept begroting 2018-
2019 

 Het proces is op bestuursniveau erg ingewikkeld, daarom nu even uitgebreid 
besproken. 
Formeel moet er een 0 begroting ingeleverd worden. Karin wilt dit niet, 
omdat het bestuur de afdracht systematiek aan het bestuursbureau heeft 
veranderd. Volgend jaar wordt er een percentage berekend, in plaats van een 
bedrag per kind. Deze andere afdracht betekent een hogere afdracht naar het 
bestuursbureau €100.000. De CAO verhoging leerkrachtsalaris wordt niet 
volledig gecompenseerd door de PO raad, dit omdat  er met gemiddelden 
gewerkt wordt en de 6 ½ % gelden voor passend onderwijs. Levert een tekort 
van €67.000. 
De prognose van het  kalenderjaar 2018 is dat er een positief saldo van  
50.000 tot 80.000  Dit  gaat in de reservepot en daardoor in de reservepot van  
ASG toegenomen. De norm op bestuursniveau is 9% reserve.  
Het  is zuur om de extra gelden die er zijn uit de  CUMI middelen, niet in te 
kunnen zetten voor de leerlingen.  
Volgende week (voor 25 oktober) moet er een aantal voorstellen gedaan 
worden om tot een 0  begroting te komen. 
Er zijn aantal mogelijkheden, die nu nog niet bekend zijn. Deze worden 
gemaild in de herfstvakantie. Het bestuur maakt een keuze uit de 
verschillende scenario’s.  
Voor scholen die goed draaien blijft er weinig over , omdat de zwakkere 
scholen het bestuur extra geld kosten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op 15 november komt de clusterdirecteur op bezoek, kunnen er dan ouders 
aansluiten, vraagt Karin. Karin levert een kort  verhaal aan over haar zorgen 
over de financiële situatie  van de school. Is het nodig dat er vooraf besproken 
wordt wat er besproken gaat worden? Kan het draaiboek naar de ouders 
gestuurd worden? 
Vorig jaar was een vervelend jaar. Er waren 3 klachten van ouders. De 
clusterdirecteur vraagt zich af waarom de school deze klachten kregen heeft.  
De dreiging is er dat het bestuur opteert voor inclusief onderwijs. Dit zou in 
het nieuwe koersplan van de ASG opgenomen gaan worden. 
 
Karin wil graag weten of de GMR ingestemd heeft met de verandering van de 
afdracht en of ze zich realiseren wat dit betekent heeft voor het SBO? 
 
 
De samenvatting heeft betrekking op het kalenderjaar2018 en de uitgebreide 
is voor het schooljaar 2018-2019. 
 
Samenvatting begroting: 
Inkomsten vanuit duo, gaan naar de personeelskosten. Het lijkt alsof er een 
tekort is op materieel, maar daar moet alles van betaald worden.  
4.1 personele lasten 2019  
Er  mogen 14 leerlingen extra geplaatst worden. Op dit moment zijn er 15 
aanmeldingen. Er zijn  dan nog 10 plekken die pas gevuld mogen worden als 
ze bekostigd gaan worden. Er wordt nog steeds onderhandelt over de SBO+  
leerlingen.  
Laura wordt gedeeltelijk vervangen door Claude en Jin. 
 
Uitgebreide begroting: 
De doorhalingen zijn door iemand op bestuursbureau gedaan. 
 
4.3.6. Heffingen Er wordt dit jaar meer geld uit gegeven,  
4.3.7. Beveiliging Bij de beveiliging veel kosten door valse meldingen. 
Bewijs omtrent gedrag wordt vanaf dit jaar bekostigd door school. 
 

Mail Karin of je kan als 
ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucas gaat dit 
uitzoeken. 



3.6 Vergoeding AA gymlokalen. Omdat er een eigen gymzaal is voor 
afschrijving en schoonmaak. 
De juridische kosten zijn hoog vanwege de eerder genoemde klachten en hun 
afhandeling. 
 

Nabespreking 10 
min. 

Esther v. K. geeft aan dat zij de VO voorlichting rommelig vond. De wisselingen 
waren onduidelijk, er was geen ruimte om de gemaakte afspraken na te 
komen. Deze punten gaan door gegeven worden aan de organisatie van deze 
avond. 
Wordt er op school seksuele voorlichting gegeven. Dit wordt in principe 
gedaan. Als het nodig is, wordt deze gegeven door anderen van buiten school. 
Wat zijn de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad? Lucas deelt 
een artikel. Dit artikel komt als punt op de volgende agenda. 
OPR zelfde rol en functie binnen Passend Onderwijs. Er is een vacature binnen 
de oudergeleding. Hebben ouders hier interesse in, is de vraag. Per 
vergadering krijgt men een vergoeding van €50. Passend onderwijs is een 
onafhankelijke organisatie. Laat na de vakantie aan Lucas weten of dit je iets 
lijkt. 
Het schoolplan is nu definitief en Lucas heeft de wijzigingen doorgenomen en 
zal deze ondertekeningen. 
Volgende vergadering werkdrukgelden en de lijst met afkortingen. 
We hadden naast deze concept begroting , graag ook de andere scenario’s 
gezien om een beter beeld van de mogelijkheden te krijgen. 
 

 

    

  
 

 
 

 
 

 


