
Medezeggenschapsraad vergadering  SBO de Watertuin       

Datum: 14-05-2019 

Tijd: 19.15 uur  

Plaats:  Middenruimte of directieruimte 

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

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

Afwezig:  

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Welkom: 
Mededelingen van directie 
 
 

5 min. De samenwerking tussen jeugdhulp (Vitree) en school wordt verlengd. Er komt 
wel een onderzoek naar de opbrengsten, omdat deze samenwerking meer kost 
dan verwacht. Maar voor nu is er toestemming voor volgend schooljaar. 
De uitslag van het onderzoek is straks voor het team beschikbaar om te lezen. 
 
Met het samenwerkingsverband voert de directie  een discussie over de 
bekostiging van de leerlingen. De school krijgt een vergoeding voor 320 
leerlingen. De directie wil  de SBO+ (de oude rugzak leerlingen) bekostiging terug. 
Dit wil het samenwerkingsverband niet. Op dit moment wordt de extra 
ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben, bekostigd uit de reserves. De 
school is aan het interen op de reserves. Dit kan niet altijd doorgaan, daarom 
wordt er op dit moment erg goed gekeken naar de instroom bij ons op school. 
 
Vanuit de CAO wordt de mogelijkheid geboden om startende vakbekwame 
leerkrachten sneller door de treden van de loonschaal te laten  gaan. De school 
maakt gebruik van deze mogelijkheid, dit om de jonge leerkrachten te binden 
aan school.  Het bestuur heeft dit goedgekeurd. Deze maatregel wordt bekostigd 
uit de lumpsum van school. 

 
 
 

Karin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karin 

Werkverdelingsplan n.a.v. 
teamoverleg  09-05-2019 

15 min. De directie is bezig om het eerste plan te concretiseren. Dit plan wordt zondag 19 
mei samen met de weekmededelingen gedeeld met het team.  
Karin legt de procedure nog even uit. Het doel is om de didactische ontwikkeling 
van het team stimuleren.  

 
 
 
 
 



Op de studiedag van 18 april is besloten om te gaan werken in domeinen. Om 
een betere structuur te krijgen en vaste momenten in te plannen. 
Het team kon zich in de eerste opzet niet vinden en wilde weten hoe het eruit 
komt te zien. De hoe-vraag wordt nu uitgewerkt door de directie. 
De directie legt het bespreken en reageren bij het team terug. Vervolgens gaat er 
een definitief plan gemaakt worden. In dit plan zijn ook  de bestedingen van  
werkdrukverlichting uit gewerkt. 

 

Begroting 2019-2020 
2de versie 

15.min. Doordat de berekening van het bestuur niet klopt, kan over de begroting nog  
niets gezegd worden. 
Er is een negatieve begroting ingeleverd en deze is goedgekeurd. We gaan ruim 
inrichten voor de groepen en het financiële plaatje komt dan later. 
De definitieve begroting komt in het nieuwe schooljaar. De begroting is geldend 
voor kalenderjaar 2019. 

 

Schoolplan: 2019-2023 
N.a.v. studiedag 18-04-2019 

15.min.  De MR is op de hoogte gebracht van de  vergezichten en daar worden de doelen 
aan op gehangen. Per jaar gaat er aan een aantal subdoelen gewerkt worden.  

 

Formatieplan 
schooljaar 2019-2020 
2de versie 

10 min. Er gaan 60 leerlingen van school. Voor komend schooljaar zijn 42 plekken gevuld. 
De verwachting is, dat wij op kleuterplekken na, vol zijn volgend schooljaar. 
De definitieve versie komt waarschijnlijk pas volgend schooljaar. 
 

 

Inzet werkdrukgelden 
schooljaar 2019-2020 

5 min. De werkdrukgelden , €66000.-,  zijn opgenomen in het werkverdelingsplan.  

Terugkoppeling ouder-
tevredenheidsenquête 
schooljaar 2019-2020 

 
 

Er hebben 60 ouders =16 % van de ouders de enquête ingevuld. Dit is meer dan 
vorig jaar. 
Het is niet mogelijk de enquête in een andere taal uit te zetten. 
Verbeterpunten worden daar waar mogelijk opgenomen in het schoolplan. 
Uit de oudergeleding komen de volgende op- en aanmerkingen naar voren: 
Blz 6: punt 2: De school vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school. 
Kan deze vraag niet gesteld worden door de leerkrachten tijdens de 
oudergesprekken? 
Blz 12 verbeterpunt: De school organiseert voldoende activiteiten voor ouders.  
Kunnen er geen avonden over bepaalde onderwerpen, als activiteit voor de 
ouders? De school heeft koffieochtenden georganiseerd en thema avonden. 
Karin geeft aan dat het verleden heeft geleerd dat de animo voor dit soort 
activiteiten steeds minder wordt. Naast een enthousiaste start loopt het aantal 

 



deelnemers steeds af. Lucas geeft aan dat de oudergeleding ook initiatieven 
kunnen nemen. Informele koffieochtenden. Ouders vinden dat zo’n 
thema/informatieve avond wel deskundig geleid moet worden.  
Het roept de vraag op waar komt dit punt vandaan, wat hebben deze ouders 
gewild?  
De oudergeleiding van de MR kan via de nieuwsbrief vragen/aangeven wat zij 
voor ouderactiviteiten willen. Is onder de ouders überhaupt animo voor meer 
activiteiten? 
Blz 24 Sociale veiligheid: Wordt er samengewerkt met VItree op dit punt? Als er 
iets speelt tussen leerlingen onderling of in groepen, dan wordt er met Vitree 
een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd.  
Blz 29 punt 14. De ouders zijn het met deze opmerking eens. Er wordt vaak (te) 
laat gecommuniceerd met ouders over belangrijke dingen. 
Punt 15 Opmerking over het inzetten van consequenties, met name het binnen 
blijven in pauzes wordt genoemd. 
Zijn er geen andere mogelijkheden dan kinderen binnen te laten in de pauze? 
Naar binnen gaan of blijven is een laatste optie. Er zijn ook andere 
mogelijkheden. De reactieprocedure wordt uitgelegd. Veiligheid staat voorop. Er 
kunnen ook pleinplannen ingezet worden. 
Er loopt een man door de wijk en die kinderen lastig valt. Een ouder heeft 
hierover contact gezocht met de politie. Deze geven aan hier niets mee te 
kunnen. 
 

Samenstelling MR schooljaar  
2019-2020 

5.min.  -Werkverdelingsplan: de weekmededelingen  met het plan worden 
afgewacht. De teamgeleding komt volgende week op dit plan terug  en 
bespreken dan wat voor verdere stappen er genomen moeten worden. Hoe 
gaan we reageren? 

 We snappen de discussie over de SBO+ kinderen niet. Wanneer komt er nu 
een besluit. Karin geeft wel aan dat ze hard maakt voor het verkrijgen van dit 
extra geld. 

 Schoolplan: We zijn benieuwd hoe dit uitgewerkt gaat worden. Welke 
subdoelen komen er . 

 



 Tevredenheids enquête: 16% is een laag percentage ten opzichte van het 
leerlingaantal. Het oorspronkelijke plan, invullen tijdens de oudercontacten,  
zou volgend jaar weer ingezet kunnen worden. 
Hopelijk zal de ouderenquête volgend schooljaar  met het (gezamenlijk) 
invullen op school na het  voortgangsgesprek meer evaluaties opleveren. 

 Jonge leerkrachten aan zich binden is een slim plan. 

 Bezetting MR: De rol van voorzitter komt volgend jaar vrij en een ouder 
verlaat de MR. We willen graag naar een MR van 4 personeelsleden en 4 
ouders. Er wordt geopperd om eerst een ouder te vinden en dan een 
leerkracht laten aansluiten om de getallen even te houden. Er wordt 
gevraagd of de voorzitter een leerkracht moet zijn. Nee dit mag ook een 
ouder zijn. Irma gaat nadenken of zij volgend schooljaar de rol van voorzitter 
op zich wil nemen. 

 Schoolfotograaf: Cora heeft Sandra gevraagd of de termijn van binnen  2 
weken bestellen zonder extra portokosten verlengd kan worden naar 4 
weken. In individueel geval is door afwezigheid van de vaste leerkracht en 
leerling de voorbeeldfoto te laat mee naar huis gegaan. Sandra heeft met de 
betreffende ouder gesproken. Sandra overlegt met de fotograaf wat mogelijk 
is. De uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de fotograaf. 

 Cora stelt voor om aan het begin van iedere MR vergadering de vorige 
notulen langs te lopen, om op die manier goed te checken welke acties zijn 
uitgevoerd of nog lopen.  

 
 
 

 

 

 


