
                                                                                                   

MR-vergadering 19-11-2019  
Tijd: 19.30uur 
Plaats: De Watertuin, directieruimte 
 
Aanwezig 
Teamgeleding: Christel van Lierop, Marije Vermeren, Irma Koole (voorzitter) en Cora van Velsen 
(notuliste) 
Oudergeleding: Carli du Pont  
Directie: Jin Raghoebar en Laura van der Heide 
 
Afwezig 
Oudergeleding: Sohail Ahmed (zonder berichtgeving) en Esther Bessem (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
 
Notulen vorige vergadering 
Actiepunten notulen vorige vergadering worden besproken. 
Begroting is een agendapunt voor de volgende vergadering. 
Stand van zaken: 
-Akkoord op (min-)begroting door bestuur. 
-Correctie op kosten personeel moet nog plaatsvinden. 
  
Bezetting en vervanging 
3 groepen hebben een 4-daagse schoolweek t/m kerstvakantie. 
1 groep heeft een 4 daagse schoolweek (om de week) t/m kerstvakantie. 
Na kerstvakantie ontstaat er een nieuwe vacature. 
Ook hebben een aantal leerkrachten lichamelijke ongemakken. Hiervoor is een ingreep noodzakelijk. 
Bezetting en vervanging is en zal waarschijnlijk voorlopig een probleem blijven. Inzetten van ouders is 
overwogen, maar niet wenselijk. Hierbij is ook rekening gehouden met de leerlingpopulatie. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Vanuit PBS komt ook het belang van ouderbetrokkenheid naar voren.  
Suggesties (vanuit de werkgroep): 
Schoolbreed langere inloopochtend of eind van de middag theekransje. Overige suggestie: leerlingen 
aan hun ouder(s)/verzorger(s) laten zien/vertellen hetgeen zij doen a.d.v. materiaal. 
Waar liggen de behoeftes van ouders/verzorgers? Christel heeft positieve ervaringen met 
kijkmomenten bij bewegingsonderwijs. 
Knelpunten: 
-taalbarrière (oproep in verschillende talen werkt bevorderend) 
 
Sinterklaas 
Op dit moment wordt de richtlijn van de onderwijsbesturen in Almere  gevolgd. 
De besturen adviseren het feest zodanig aan te passen dat ieder kind en iedere ouder ervan kan 
genieten. Daarom is de richtlijn om het Sinterklaasfeest te ontdoen van alle kenmerken die is 



racistisch en/of discriminerend kunnen worden opgevat door leerlingen en/of ouders verzorgers. Dit 
betekent dat stereotyperingen als rode mond, oorringen, gebrekkig Nederlands spreken of een 
ondergeschikte rol van Zwarte Piet worden vermeden. Met deze richtlijn in de hand is het aan de 
schooldirecties om in overleg met de ouders/verzorgers te komen tot een invulling  van het 
Sinterklaasfeest. 
N.B.  De besturen benadrukken dat het hier gaat om een richtlijn. De schooldirecties houden de 
vrijheid om zelf vorm te geven aan het feest en het figuur Zwarte Piet hierin. Deze discussie moet 
tijdig intern gevoerd. Zo is er bij het volgend Sinterklaasfeest voor aanvang het standpunt  van De 
Watertuin duidelijk. 
 
Schoolplan 
Er zijn aanpassingen in het kwaliteitsstuk in het schoolplan gemaakt na overleg met bestuur.  
Aanpassingen in de volgende punten worden door de MR goedgekeurd mits het bestuur ook volledig 
akkoord gaat. 
5.5 Professionele cultuur 
8.2 Kwaliteitscultuur 
8.3 Verantwoording en dialoog N.B. RIE betekent risico inventarisatie evaluatie. 
 
Schoolgids 
Aanpassingen zijn gemaakt in de volgende punten. 
1.2 De stichting en openbaar onderwijs 
2.1 De visie van de school N.B. ‘almere’ moet uit het websiteadres. 
3.2 De organisatie van de school N.B. vakleerkracht muziek is niet meer van toepassing. 
3.4.3 De groep 3 tot en met 8 N.B. blz. 15 ‘Zo adviseren… te frissen’ is niet meer van toepassing.  
Stuk muziek, handvaardigheid en tekenen moet herschreven worden. 
4.1.8 De begeleiding van de overgang van leerlingen naar het voorgezet onderwijs N.B. Zolang er 
geen duidelijkheid hierover is, blijft de huidige tekst behouden. 
5 Personeelsleden N.B. Verschil logopedie intern en extern moet duidelijker omschreven worden. 
8.12 Foto’s en Filmopnamen 
9.1 Namen, adressen en telefoonnummers N.B. Vitree kan opgesplitst worden in adres extern en 
intern. 
 
GMR 
Christel is naar de afgelopen vergadering geweest.  
Christel geeft een korte uitleg over de besproken punten. Meer info is bij haar of via het opvragen 
van de notulen te verkrijgen. 
 
MR-lid oudergeleding 
Affiche wordt a.d.v. de folder vanuit de GMR aangepast. Gevraagd wordt aan de oudergeleding een 
persoonlijke noot erbij te schrijven. Dit verzoek aan de oudergeleding wordt morgen naar MR-leden 
verstuurd. De folder wordt z.s.m. bij alle ingangen opgehangen en via social schools verspreid. 
 
MR-vergaderingen 
16 januari 2020 19.30uur 
Agendapunten: schoolveiligheidsplan, begroting en formatie 
27 februari 2020 19.30uur 
16 april 2020 19.30uur 
26 mei 2020 19.30uur 
18 juni 2020 19.30uur 
 
 
 



Schoolveiligheidsplan 
Het schoolveiligheidsplan wordt uitgedeeld en de eerstvolgende vergadering besproken.  De bijlagen 
worden via de mail verspreid. 
 
Vacature directeur 
Stand van zaken wordt intern besproken. N.B. 2 december 14.45uur overleg intern (MR-leden/BAC-
leden) ter voorbereiding van de BAC.  
 
Rondvraag 
Christel: Volledige MR-uren moeten uit taakuren gecompenseerd of in verlof uitbetaald worden. 
Overige MR-leden delen deze mening. 
Irma: Verzoek om agenda wederom in tabelvorm op te stellen. Check! 
 
 
 


