
                                                                                                   

MR-vergadering 23-09-2019 
 
Aanwezig  
Teamgeleding: Christel van Lierop, Irma Koole (voorzitter) en Cora van Velsen (notuliste) 
Oudergeleding: Esther Bessem, en Carli du Pont 
Directie: Karin Aarden en Jin Raghoebar 
 
Afwezig 
Oudergeleding: Sohail Ahmed (zonder berichtgeving) 
 
Aanvulling op het Formatieplan 
22 groepen mag qua leerlingenaantal. 21 groepen is de huidige situatie. Hierdoor kunnen extra 
ondersteuners aanblijven. 
Externen zijn voor één schooljaar gedetacheerd aan De Watertuin. Het streven is om de leerkrachten 
in opleiding (LIO-ers) volgend schooljaar op school aan te nemen.  
Lestaken gedetacheerden staan niet in het formatieplan.  
N.B. Gemeente gaat uit van 1 oktober telling / De watertuin gaat uit van de 1 februari telling i.v.m. 
tussentijdse instroom. 
 
Aanvulling op de Begroting 
In de begroting staat de huidige stand van zaken qua directievoering. N.B. 2 directieleden is 
noodzaak, 3 leden zijn wenselijk.  
Let op: Document begroting is een conceptversie.  
Actie: Laura pakt dit verder op en koppelt dit definitieve document terug aan de MR (MR-vergadering 
7 november).  
Begroot zijn meer LIO uren en minder leerkrachten. Gedetacheerde krachten drukken zwaar op deze 
begroting. Hierdoor is de begroting negatief en moet er een beroep gedaan worden op de reserves. 
Op bestuursniveau wordt hier nog verder over gesproken. Er loopt ook nog een discussie op 
bestuursniveau over de indexering (3.1.2). 
Actie: Kosten personeel niet in loondienst (412200) zoekt Karin nog uit. 
Volgend schooljaar wordt overgegaan naar nieuw meubilair. Over aanschaf zonwering in de 
klaslokalen lopen offertes. N.B. Aandachtpunten voor de koepels in de lokalen én de gymzaal! 
Onderhoudskosten zijn verhoogd, omdat de conciërge zelf veel onderhoudsklussen in school oppakt. 
Extra kosten voor grote schoonmaak eind van het schooljaar wordt opnieuw begroot. 
Telefoonkosten zijn verlaagd door verandering van provider. Kopieerkosten blijven daarentegen 
hoog. 
Advisering juridische kosten blijven begroot. 
Chromebooks vallen onder kop afschrijving. Snappets vallen onder leermiddelen. 
Aan ASG moet veel afgedragen worden in verband met de vastgestelde verdeelsleutel en het 
veranderende leerlingaantal. 
 
Aanvulling op het Schoolplan 
Kwaliteitszorg is vanuit inspectie een aandachtspunt.  
 



Met huidige systeem is voortgang school  beter te volgen. Ook worden zo alle enquêtes gekoppeld 
aan dit schoolplan. Visie is met het team opgesteld.  
Alleen personeel op de loonlijst wordt meegenomen. 
Team is bereid om te ontwikkelen.  Professionele cultuur is in ontwikkeling. 
Begeleiding PBS blijft sowieso aan tot certificering. 
Actie: Karin voegt de toetsinstrumenten Cito Woordenschat en AVI toe. 
Snappet is een pilot van twee jaar. Daarom staat de rekenmethode Alles Telt ook nog als leidend. 
Uitleg Watertuin lesmodel is opgenomen in het zorgplan. 
Hoe hou je aanhoudende leerkrachten enthousiast voor het onderwijs? Sowieso belangrijk dat de 
stichting de scholen faciliteert. Persoonlijke aandacht voor ALLE werknemers blijft een 
aandachtspunt! 
Jaarplan is goedgekeurd door de inspectie. Er wordt uitgegaan dat dit schoolplan ook een positief  
ontvangen wordt door de inspectie. Het schoolplan wordt vastgesteld door de MR en getekend door 
Irma Koole (voorzitter MR). 
Schoolgids wordt hernieuwd. Verzoek om dit te bespreken in de MR vóór het veiligheidsplan. 
 
Leden MR 
Actie: Cora hangt pamfletten bij de ingangen op om MR-leden oudergeleding te werven. 
Actie: Irma neemt Cora op in de maillijst. 
 
Data MR-vergaderingen 
30 oktober 2019, 19.15 uur -> vacature directeur 
7 november 2019, 19.30uur -> schoolgids en (definitieve) begroting 
16 januari 2020, 19.30uur -> veiligheidsplan 
N.B. Tijdens de vergadering is geen voorbereidingstijd meer. 
 
 
 


