
MR vergadering   

Datum: 19-03-2019 

Tijd:  19.15 uur  

Plaats:  De Watertuin middenruimte en/of directieruimte 

Aanwezig: Carli du Pont (ouder), Esther Kleefman (ouder), Sohail Ahmed (ouder), Lucas van Santvoort (personeel), Cora van Velsen (personeel), 

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

Afwezig: Esther Bessem (ouder) 

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Opening en kennismaken. 5 min. Voorstelrondje  nieuw lid personeelsgelding, te weten Cora van Velsen.  

Mededelingen. 5 min. Karin deelt alvast een aantal punten uit de ouder-tevredenheid enquête. 
Voor onderdelen veiligheid en plezier krijgen wij als school een goed cijfer. 
Gemiddeld een 8. Er ontstaat een discussie over het aantal ouders dat de 
enquête ingevuld heeft. Door omstandigheden (WMKPO lag eruit) kon het 
eerste plan niet doorgaan (iedereen op school op IPad invullen). Hierdoor 
moesten strookjes met inlogcodes mee met de leerlingen. Hierdoor zijn er 
waarschijnlijk een groot aantal ouders niet bereikt. Maar hij is door meer 
ouders dan vorig jaar ingevuld. Nu hebben 57 ouders de vragenlijst ingevuld. 
Er zijn ook een aantal antwoorden op open vragen besproken. Als de enquête 
geanalyseerd is wordt hij gedeeld met de MR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin/ Laura 

Werkverdelingsplan 
Schooljaar 2019-2020. 
1ste  versie, 
voorbespreking voor 
teamvergadering 19/4/’19 

15 
min. 

Dit is een eerste concept. Het totaal aantal uren is nog niet vast gesteld. Het is 
op dit moment nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de meivakantie, we 
hebben volgend jaar een kort schooljaar. Karin wil graag dat de Mr dit plan 
doorleest en daarna op- en aanmerkingen naar Karin mailt. 
De ASG is van mening dat gym uren geen lesuren zijn voor de leerkrachten. 
Hierdoor maken leerkrachten minder lesuren met leerlingen. Daarnaast wordt 
er nog een opslagfactor van 50% voor  voor- en nawerk afgehaald. De 
leerlingen moeten in totaal 940 uren verplicht op school zijn. De leerlingen 
gaan 1079 uur naar school. Niet alle te veel gemaakte uren worden voor 
roostervrij ingezet. 77 uur blijft staan om calamiteiten (staking e.d.) en het niet 
vervangen van ziekte op te vangen. 
Karin ontdekt een rekenfout en zal deze aanpassen in de volgende versie. 
Op de studiedag van 18 April worden de school specifieke punten besproken, 
zoals punt 5. Dit onderdeel gaat over de schooltaken die er elk schooljaar 
moeten worden uitgevoerd. Daarnaast is het voorstel om de  werkgroepen te 
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gaan clusteren. Op deze manier kunnen er meer collega’s op geleidt worden 
tot specialist. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. 
Christel wil zeker weten dat er ten alle tijden een achterwacht is in geval van 
calamiteit in de gymzaal. Helaas wordt er geconstateerd dat dit probleem niet 
is op te lossen  
Punt 7 Werktijden regeling: Mogen leerkrachten thuis werken op roostervrije 
dagen? Dit is toegestaan, mits het van te voren met de directie wordt overlegd 
en er via de VPN verbinding gewerkt wordt.  
Punt 8 Besteding werkdrukmiddelen: Dit punt wordt verder behandeld als 
duidelijk is hoeveel leerlingen en groepen er volgend jaar zijn. Er  komt 
volgend schooljaar weer extra geld beschikbaar. 
Punt 9 Vervangingsbeleid: Het nood-rooster in geval  bij afwezigheid van de 
leerkracht/onderwijsassistent is een theoretisch verhaal. Waar nog aan 
toegevoegd moet worden dat als er twee groepen verdeeld moeten worden, 
wordt er een groep naar huis gestuurd wordt. 
Dit plan wordt in mei nogmaals besproken.  
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Formatieplan 2019-2020 15 
min. 

Ook dit is een concept. Op 1 april kan dit formatieplan nog niet gedeeld en 
ondertekend worden, omdat er op 1 april nog overleg is met de 3 SBO scholen 
en Passend Onderwijs over de leerlingaantallen en de te verdelen gelden. Dit 
plan is geschreven op het zelfde aantal leerlingen dan dit jaar. Misschien 
moeten we volgend jaar 1 groep groeien.  
Er hoeft geen personeel uit volgend schooljaar. Er moeten zelfs mensen 
geworven worden. Alle tijdelijke mensen hebben een vaste aanstelling 
gekregen. Hierdoor is de begroting ook niet meer kloppend. 
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Concept-schoolplan 
2019- 2023 

15 
min. 

Op de studiedag van 18 april wordt overlegd over het schoolplan. Dit is een 4 
jaren-plan. In de ochtend wordt de schoolkoers voor de komende jaren 
besproken. Karin vraagt of er ouders zijn die op deze dag aan willen sluiten  
om mee te praten. Op deze manier kunnen de ouders ook meedenken, in 
plaats van alleen goedkeuren.  

 
 
Ouders 

Parkeerbeleid in de wijk: 
“Introductie blauwe zone”. 

5 min. De blauwe zone in de wijk wordt uitgebreid. Hierdoor wordt de maximale tijd 
rondom de school 1 ½ uur. Een parkeerontheffing kost 41 euro per jaar. Na 
een korte discussie wordt voorgesteld dat de leerkrachten die meer dan 6 km 
van school wonen en een reiskostenvergoeding krijgen, ook een 
parkeerkosten vergoeding kunnen krijgen.  
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Aanstellen luizenpluis per 
groep. 

5 min. Luizenpluizen blijft een heikel punt. Karin geeft aan dat er actief wordt  
geworven bij de nieuwe ouders. Geopperd wordt om eventueel 
onderwijsassistenten in te zetten om na elke vakantie luizen te pluizen. Carli 
pleit voor een vaste ouder per klas. Het kost maar 20 minuten en de tijd is 
flexibel in te zetten. Christel geeft aan dat zij ook wil weten wanneer en in 

Karin 



welke klassen er luizen zijn. In de gymzaal is er veel  fysiek-contact en kunnen 
er luizen overgedragen worden.  

Vergaderdata  De volgende vergadering is op donderdag 11 april. 
Daarna dinsdag 14 mei en dinsdag 18 juni.  

Lucas: Website  

Nabespreking  We zijn blij dat de directie een vergoeding wil geven voor het parkeren.  
Luizenpluizen blijft een moeilijk punt. Karin pakt het op om weer ouders te 
gaan werven. Het punt komt op de volgende vergadering terug.  
Lucas brengt de bijeenkomst van de OPR van 26 maart nogmaals onder de 
aandacht. Er wordt informatie gegeven over wat de OPR doet en wordt er om 
input gevraagd over een aantal onderwerpen. 
In de lijst met afkortingen komt 2 maal de afkorting OPP voor en er wordt 2 
maal een andere definitie gegeven. Daarnaast staat er een schrijffout bij CVB 
Comissie moet Commissie zijn. 
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