
                                                                                                   

Notulen MR-vergadering 16-04-2020  
Tijd: 19.30uur 
Plaats: via Teams 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange  
Teamgeleding: Christel van Lierop, Irma Koole (voorzitter) en Cora van Velsen (notuliste) 
Oudergeleding: Carli du Pont, Sohail Ahmed en Esther Bessem  
 
Afwezig 
Teamgeleding: Marije Vermeren (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
 
Notulen vorige vergadering 
Er zijn vier aanmeldingen van collega’s voor vertrouwenspersoon van unit 5 en 7. Vanuit unit 3 zijn er 
geen aanmeldingen. Directie heeft voorkeur voor 3 vertrouwenspersonen. Dit betekent voor iedere 
unit één. 

 Actie: Annemarie inventariseert z.s.m. of in unit 3 ook geïnteresseerden voor deze taak zijn. 
Mediagebruik op school door leerlingen is nog niet duidelijk.  

 Actie: Op korte termijn maakt Annemarie met Marije (coördinator opvang) afspraken over 
geen gebruik van persoonlijke digitale tijdens de opvangperiode. 

 Actie: Social media moet onder de aandacht van het team gebracht worden. Directie zet dit 
als agendapunt op de eerstvolgende organisatorische vergadering. 

Directie compenseert de MR uren dit schooljaar middels een financiële vergoeding.  
 Actie: Directie bekijkt de wijze van compensatie van MR uren vanaf volgend schooljaar. 

Het schoolreis- en kampbudget moeten met ingang van volgend schooljaar opgenomen worden in de 
ouderbijdrage. Er komt een ouderbijdrage voor groep 1 t/m 7 incl. schoolreis en een bijdrage voor 
groep 8 incl. kamp. Bij uitblijven van betalingen heeft dit consequenties voor zaken als schoolreis en 
kamp. N.B. Ouders/verzorgers kunnen gebruik maken van een sociaal fonds vanuit gemeente mits zij 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Mogelijk moeten er alternatieven voor schoolreis en/of kamp 
gezocht worden. 

 Annemarie vraagt Erik (administratie) het betalingspercentage en de in-/uitgaven inzichtelijk 
te maken.  

 Annemarie bespreekt met Erik de mogelijkheden voor gespreid betalen en automatische 
incasso. 

De begroting wordt tijdens de volgende MR-vergadering besproken. Alle MR-leden hebben de 
daarbij horende stukken inmiddels ontvangen. 

 Actie: De MR-leden geven op- en aanmerkingen over deze begroting uiterlijk 8 mei door aan 
de directie. 

Directie ziet geen mogelijkheden om alle studiemomenten op woensdagmiddag te plannen. I.v.m. de 
verschillende werktijdsfactoren en werkdagen is spreiding van studiedagen over verschillende dagen 
noodzaak. 



Aan teamleden moet ook gevraagd worden of zij wel/niet op foto willen en/of foto’s verspreid zien 
buiten de schoolfoto om. 

 Actie: Directie vraagt in een organisatorische vergadering na wie wel/niet op de foto wilt 
en/of verspreid ziet staan buiten de schoolfoto om. 

 
Formatie 
Annemarie licht de totstandkoming van de formatie toe. Directie hoopt op snel meer duidelijkheid 
over 2 of 3 kleutergroepen of een extra groep in de middenbouw.  
Werken met ZZP-ers heeft niet de voorkeur voor de directie. De directie is aanname van zij-
instromers en LIO-ers aan het onderzoeken. 
De formatiegelden en –middelen worden in de volgende vergadering besproken. 

 Annemarie kijkt na hoe de werkdrukgelden verdeeld zijn. 
 
Organisatie managementteam 
Annemarie licht de totstandkoming van en de weg naar een nieuwe managementstructuur waarin de 
unitcoördinatoren (UCO’s) een grotere rol gaan spelen toe. MR-leden kunnen zich vinden in deze 
structuur, maar benadrukken dat de directie zicht- en benaderbaar moet blijven. 
De functieomschrijving van de UCO is een groeimodel. Uiteindelijk moet de functieomschrijvingen 
van zowel directie, IB’ers en UCO’s meer duidelijkheid geven over hetgeen we van een ieder mogen 
verwachten. 
 
Corona 
De richtlijnen RIVM zullen leidend zijn. Annemarie is op stichtingsniveau aan het meedenken wat dit 
betekent voor de scholen en in het bijzonder voor De Watertuin. 
 
Jaarplanning 
De roostervrije dagen zijn meer geclusterd. Hierdoor zijn er minder onderbroken schoolweken. 
De MR-leden kunnen zich vinden in het voorstel om het Suikerfeest een RV te laten zijn.  

 Actie: MR-leden mailen de directie op- en aanmerkingen op deze globale jaarplanning aan de 
directie. 

 
Rondvraag 
Christel: In hoeverre kan/moet er rekening gehouden worden met leerlingen die meedoen aan de 
Ramadan? Sohail geeft aan dat de ramadan invloed kan hebben op concentratie van de leerlingen. 
Cora: Zijn er al geïnteresseerden n.a.v. de oproep voor MR-leden oudergeleding? Er hebben zich nog 
geen geïnteresseerden aangemeld.  

 Actie: Cora zal Femke A. vragen om dit  in de eerstvolgende ouderinfo opnieuw onder de 
aandacht te brengen. 

Cora: Een ouder/verzorger heeft verzoek gedaan om een melding in de ouderinfo te maken over data 
van MR-vergaderingen en over de data waarop de notulen van de vergaderingen online staan.  

 Actie: Cora zal met ingang van volgend schooljaar in overleg met Erik en Femke A. deze data 
op laten nemen in de ouderinfo. 

 
MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020 
26 mei 2020 19.30uur 
18 juni 2020 19.30uur 
 
 
 


