
Medezeggenschapsraad vergadering  SBO de Watertuin       

Datum: 18-06-2019 

Tijd: 19.15 uur- 

Plaats:  Middenruimte of directieruimte 

Aanwezig: Esther Kleefman (ouder), Sohail Ahmed (ouder), ,Lucas van Santvoort (personeel), Cora  (personeel), Christel van Lierop (personeel), 

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

Afwezig: Esther Bessem (ouder), Carli du Pont (ouder), 

 

Agendapunt: Tijd: Besproken: Acties: 

Welkom: 
Aanvullingen/ Mededelingen 
op de agenda. 

5 
min. 

Allereerst worden de punten van Karin behandeld. Daarna verlaat Karin de vergadering en 
worden de laatste punten behandeld. 

 

Bezettingsplan 2019-2020  Er gaan 5 leerkrachten vertrekken aan het eind van het schooljaar. En er zijn op dit moment 
2 groepen waar voor 4 dagen een leerkracht is en voor 1 dag geen leerkracht. Als er voor 
augustus geen invulling komt voor deze 2 dagen, dan bestaat de mogelijkheid dat we 
volgend jaar voor deze twee groepen een 4 daagse schoolweek moeten gaan instellen. De 
hoop is er om de voor de start van het schooljaar de kleutergroep volledig te bezetten. De 
7/8 groep waarschijnlijk pas half september. Eventueel door de inzet van Sonja. 
Er is met toestemming van het bestuur, een ZZP’er ingehuurd bij een bureau. Dit is een 
grote hap uit de begroting. 
We starten kwetsbaar. Bij ziekte zullen kinderen naar huis worden gestuurd, want de 
meeste groepen zitten vol. De mogelijkheden tot RT wil de school gehandhaafd houden, 
met name omdat er volgend jaar veel kinderen vanaf de taalcentrum instromen.  
Karin zal als het plaatje definitief is de ouders informeren over 4 daagse lesweek en het naar 
huis sturen van leerlingen bij ziekte. 
De prognose is dat Laura na de vakantie weer terug bij ons op school komt. 
Karin heeft een plan geschreven om jonge leerkrachten aan zich te binden. Start bekwame 
leerkrachten kunnen dan van schaal van 1 naar schaal 4. Nu wil Karin handelen naar dit plan 
en mag dit niet meer van het ASG. Terwijl het eerste plan wel is goedgekeurd door ASG. 
De MR deelt de zorg van de directie over het gebrek aan personeel. Is ASG zich bewust van 
dit probleem? Binnen de ASG wordt dit niet als een overkoepelend probleem gezien, zegt 
Karin. Wij vinden dit kwalijk.  

 



Actie punten n.a.v. vorige 
vergadering : 14-05-2019 

5  
min. 

Volgende week een gesprek met de controller van ASG over de begroting. We staan op dit 
moment in de plus. Na dit gesprek deelt Karin de punten met de MR. De begroting moet 
goedgekeurd worden door het bestuur. 
Het formatieplan moet nog goedgekeurd worden. Karin maakt de formatie rond met de 
werkelijkheid zoals het nu is en deze komt dan naar de MR. Dit is pas na de vakantie. 

 

Werkverdelingsplan 2019-
2020 

10 
min. 

De meerderheid van het team stemt in met dit plan, daarom  gaat de MR  dit plan 
goedkeuren. 
Jaaroverzicht: Er is niet zoveel veranderd t.o.v. de eerste versie. Er is een studie/roostervrije 
dag vanuit september naar juni verhuisd. 
Als volgend schooljaar het afscheid van groep 8 wederom op 2 i.p.v. van 1 avond valt, moet 
dit opgenomen worden in de jaarkalender. 

 

Brief oudergeleding n.a.v.  
Oudertevredenheidsenquête. 

5  
min. 

Esther heeft nog geen reacties ontvangen. De brief is door 173 mensen bekeken. Kunnen 
we deze brief bij de oudergesprekken meegeven of ouders persoonlijk vragen? Er ontstaat  
een discussie over hoe we meer ouders kunnen benaderen. Affiche bij de ingang? 
Persoonlijk gesprek? De brief van Esther aan het begin van het schooljaar nogmaals met de 
nieuwe ouders gedeeld worden. De inhoud wel even up-daten. Zowel digitaal als op papier. 

 

Invulling MR taken volgend 
schooljaar. 

15 
min. 

Lucas neemt afscheid van de MR. De oudergeleding en leerkrachtgeleding moeten gelijk op 
blijven gaan. We gaan volgend jaar weer werven. Is er een ouder, dan ook een leerkracht 
extra. We starten 3 om 3. 
Cora zal bij de start van het schooljaar een wervingsaffiche voor nieuwe MR leden 
oudergeleding bij de ingangen hangen. 
Irma wordt de nieuwe voorzitter. Cora wil wel notulist worden., maar deze rol kan in de 
eerste vergadering nog besproken worden.  

 

Ad-hoc punten van  ouders, 
leerkrachten en/of directie. 

15 
min. 

Wat gaat de school doen om de ervaren leerkrachten aan zich te binden. Of ligt de focus op 
de jonge leerkracht.  
Het is raar dat ASG geen back-up plan heeft om het lerarentekort op te lossen. 
Sexuele voorlichting. Dit zou komen dit schooljaar, wat gaat er volgend jaar komen? 
10 -9 om 19.15 is de volgende vergadering.  

Op de agenda 
volgende 
vergadering Irma. 

Afscheid MR leden. 10 
min. 

Er is met cadeaus en bloemen afscheid genomen van de vertrekkende MR-leden.  

 

 

 


