
                                                                                                   

Notulen MR-vergadering 16-01-2020  
Tijd: 19.30uur 
Plaats: De Watertuin, directieruimte 
 
Aanwezig 
Directie: Jin Raghoebar 
Teamgeleding: Christel van Lierop, Irma Koole (voorzitter) en Cora van Velsen (notuliste) 
Oudergeleding: Esther Bessem 
 
Afwezig 
Teamgeleding: Marije Vermeren (met berichtgeving) 
Oudergeleding: Sohail Ahmed (met berichtgeving) en Carli du Pont (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
 
Schoolplan 

 Actie: Jin vraagt Laura na of het schoolplan namens de MR is ondertekend. 
 
Directie 
Vanaf 1 februari 2020 is de directie weer compleet. Bezetting: 4 dagen per week een directeur en 4 
dagen per week twee adjunct-directeuren. 
 
Schoolveiligheidsplan 
Er is nu één document opgesteld op advies van de inspectie. 

 Actie: Cora geeft volgende week een gecontroleerde versie op spel- en stijlfouten aan de 
directie. 

Er zijn onvoldoende vertrouwenspersonen op school.  
 Actie: Jin gaat nieuwe vertrouwenspersonen werven. 

Wat is een verwerkersovereenkomst? Hiermee regel je dat die derde partij zorgvuldig met de 
persoonsgegevens omspringt en zich bovendien houdt  aan de afspraken die jij met betrokkenen 
daarover gemaakt hebt. 
Tijdens een organisatorische vergadering moeten punten als Social media onder de aandacht 
gebracht worden.  

 Actie: Jin gaat dit inplannen op de agenda. 
 
Regelement MR PO 
-GMR wordt een slapend orgaan. Centrale medezeggenschapsraad is het actieve orgaan. Doel: 
handelen op strategisch niveau.  
-Blauwe tekst in het regelement is GMR gerelateerd. I.p.v. de rode tekst in het reglement moeten de 
schoolgegevens ingevuld worden. N.B. Jin heeft dit al aangepast. 
-Streven samenstelling MR De Watertuin is: 4 personen oudergeleding en 4 personen teamgeleding. 
-Jaarverslag wordt op dit moment niet gemaakt. Wel een streven van De Watertuin om eind/begin 
van het schooljaar de balans op  te maken. 
-Op De Watertuin wordt een aanstellingstermijn van 3 jaar (nog) niet gevolgd. 



-Artikel 28 blijft inhoudelijk moeilijk te begrijpen. 
-De Watertuin wil graag 6 weken bedenktijd voor het inlezen van stukken. 
-Verzoek aan Erik om de MR-adressen up to date te maken en het mailadres van de MR te koppelen 
aan het mailadres van Irma en Cora.  

 Actie: Cora vraagt Erik dit te doen. 
-Huishoudelijk regelement moet opgesteld en op de website geplaatst worden.  

 Actie: schooljaar 2020-2021. 
-Bij volledige MR moet er een besluit genomen worden over de functies in de MR. 

 Actie: schooljaar 2020-2021. 
-Regelement MR PO wordt ondertekend. 
 
Urenberekening 
MR-uren (60 uur) moeten vallen onder taakbeleid.  

 Actie: Jin overlegt met Annemarie hoe wij op De Watertuin hiermee omgaan. 
 
4-daagse schoolweek 
Oudergeleding MR is akkoord met het niet opvangen van leerlingen bij een vrije dag i.v.m. een 
(tijdelijke) 4-daagse schoolweek. 
 
Oproep MR-oudergeleding  
Affiche is goedgekeurd.  

 Actie: Cora hangt het affiche z.s.m. op.  
 
Agendapunten volgende MR: 
-Werken in domeinen.  

 Actie: Cora stuurt Irma hiervan een uitleg. 
-Ouderbijdrage; hoogte en vrijwilligheid. 
 
Rondvraag: 
Christel: Wat wordt er concreet gedaan aan ouderbetrokkenheid? Blijft namelijk een punt van 
aandacht. Christel gaat ouders/verzorgers uitnodigen bij het thema de olympische spelen. 
 
MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020 
27 februari 2020 19.30uur 
16 april 2020 19.30uur 
26 mei 2020 19.30uur 
18 juni 2020 19.30uur 
 
 
 


