
Medezeggenschapsraad vergadering  SBO de Watertuin     

  

Datum: 10-01-2019 

Tijd: 19.15 uur  

Plaats: Directieruimte 

Aanwezig: Esther Kleefman ( ouder), Sohail Ahmed ( ouder), Lucas van Santvoort ( personeel), Karin 

Aarden ( directie), Jin Raghoebar ( adjunct-directie),Christel van Lierop ( personeel)  

Afwezig: Irma Koole, met bericht. (personeel), Esther Bessem, met bericht. ( ouder) 

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Welkom: 
 Aanvullingen op de agenda 

5 
min. 

Geen aanvulling. 
Papierenversie van de notulen voor de 
ouders meesturen. 
 

 
Lucas 

Werkverdelingsplan: 
Verplicht vanuit cao PO 

15 
min. 

Welke taken zijn belangrijk voor school. Het 
blijkt dat de Watertuin het luxe heeft met 
het extra personeel.  
De huidige taken worden geïnventariseerd. 
Op 5 februari geeft MR en directie een 
voorstel.  
 

Karin/ 
Lucas 

Overzicht uitgaven 
werkdrukgelden 
2018-2019 

 

10 
min. 

Het financiële overzicht wordt geleverd op 19 
maart.  
 
 

Karin 

Lijst met gebruikte 
afkortingen 

 

5 
min. 

De lijst wordt op 19 maart geleverd. Laura/Karin 

Concept begroting schooljaar 
2019-2020 

30 
min. 

-Het concept is goedgekeurd met de nodige 
verschuivingen.  Deze verandering is gedaan 
zonder medeweten van Karin.  
-Afronding 2018 is afhankelijk van de 
doorberekening van de extra inkomsten. 
-Formatie wordt niet extra belast , 
waarschijnlijk blijft er nog geld over voor een 
extra onderwijsassistent. 
 

Karin  

Terugkoppeling 
Inspectiebezoek 
d.d. 31 mei 2018 

20 
min. 

-Inspectie dacht een onveilige school aan te 
treffen ( klachten van ouders)., maar het 
tegendeel werd bewezen.  
-Geen aandachtspunt vanuit directie over de 
samenwerking Vitree en en Watertuin. 
-inspectie miste een bundel ( 
samenhangend) veiligheidsplan. 
 

Karin  

Samenstelling leerkracht- en 
oudergeleding.  

5 min Jin onderneemt actie via de nieuwsbrief. 
Lucas vraagt in het team wie belangstelling 
heeft. 
 

 



Afronding/Rondvraag 
 

10 
min. 

EstherK: 
Voorstellen van nieuwe personeelsleden/ 
stagiaires 
Per 1 februari gebeurt dat in de nieuwsbrief. 
 
EstherK: 
Seksuele voorlichting op school. 
Karin: 
Er komt een lessenserie over het sociale 
welbevinden. Overstap PO-VO, speciaal 
gericht op groep 8. Deze wordt gegeven door 
Marije ( Watertuin ) en Sandra ( Vitree) 
 
Sohail vroeg verduidelijking over een juf. 
Bleek over de nieuwe logopediste te gaan. 
 
Carli: 
Verzoek om de donderdagvergadering naar 
een andere dag te verschuiven. 
Eerst volgende datum is dinsdag 19 maart. 
 
Verschillende scenario’s worden gebruikt om 
het lerarentekort aan te pakken. Per dag, per 
groep en per personeelsbezetting wordt 
gekeken naar de beste oplossing. 
 

 
 
 
Jin  
 
 
 
 

    

    

    

    

 

 

 


