
                                                                                                   

Notulen MR-vergadering 26-05-2020  
Tijd: 19.30uur 
Plaats: via Teams 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange  
Teamgeleding: Christel van Lierop, Marije Vermeren, Irma Koole (voorzitter) en Cora van Velsen 
(notuliste) 
 
Afwezig 
Oudergeleding: Carli du Pont (met berichtgeving), Sohail Ahmed (zonder berichtgeving) en Esther 
Bessem (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
 
Notulen vorige vergadering 
De volgende actiepunten moeten nog uitgevoerd worden: 

 Actie: Annemarie inventariseert z.s.m. of in unit 3 ook geïnteresseerden voor de taak 
vertrouwenspersoon zijn. 

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

 Actie: Directie vraagt in een organisatorische vergadering na wie wel/niet op de foto wilt 

en/of verspreid ziet staan buiten de schoolfoto om. 

Directie compenseert de MR uren dit schooljaar middels een financiële vergoeding. Het voorstel is 
om dit volgend schooljaar ook op deze manier te doen i.v.m. het lerarentekort. De teamgeleding is 
akkoord. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Zodra het lerarentekort is opgeheven, willen de 
leden opnieuw hierover met de directie in gesprek om te kijken of compensatie in de vorm van tijd 
weer mogelijk is. 

 Actie: Irma kijkt na wat een reële vergoeding is rekening houdend met de vergoeding die 

overblijft na aftrek van kosten.  

Ouderbijdrage 
Het volgende actiepunt moet nog uitgevoerd worden. 

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

Kampbijdrage wordt grotendeels (gedeeltelijk) betaald door alle ouders/verzorgers. Kampkosten zijn 
relatief hoog. Vorig jaar was er een tekort van ongeveer €1500, -. Er kan nagedacht worden over 
alternatieven. De schoolreisjes zijn bijna kostendekkend. 
Besteding van ouderbijdrage moet inzichtelijk aan ouders/verzorgers gemaakt worden. 

 Actie: Irma zet i.v.m. afwezigheid van oudergeleding de betaling en de besteding van de 
ouderbijdrage voor de volgende vergadering opnieuw op de agenda. 

 
 
 



Formatie 
Voor schooljaar 2020-2021 zijn er op De Watertuin voor minimaal 3 FTE vacatures voor leerkrachten. 
Annemarie heeft passend onderwijs gevraagd op duidelijkheid te geven over de instroom van nieuwe 
leerlingen. Afhankelijk van het leerlingenaantal en beschikbare leerkrachten wordt het aantal 
groepen bepaald.  
 
Om het lerarentekort in Almere te verbeteren is er een noodplan geschreven. Hierin staat o.a. de zij-
instroom, reiskosten, salariëring en champagnevoering beschreven. 
 
Deze week worden gesprekken met geïnteresseerden voor de functie van UCO gevoerd. 
 
Annemarie is met ASG in gesprek over de invulling van goed werkgeverschap. 
  
De werkdrukgelden worden ingezet om RT door Pam te behouden en extra onderwijsassistenten te 
bekostigen. 
 
Jaarplanning 
De eerder gegeven suggesties vanuit de MR worden grotendeels doorgevoerd in de jaarplanning. Het 
Suikerfeest kan geen roostervrije dag zijn, omdat de schoolweek dan meer doorbroken is dan 
wettelijk is toegestaan. 
 
Begroting 
Opmerkingen en reacties n.a.v. de begroting: 
Opmerking: Wat is het verschil tussen kolommen vergelijkende cijfers en begroting?  
Reactie: De vergelijkende cijfers zijn de begrotingen en realisaties van voorgaande jaren.  
 
Opmerking: Verbruikersartikelen schoonmaak zullen dit/komend schooljaar hoger zijn. 
N.B. De extra schoonmaak werd woensdag jl. ook uitgevoerd. Lijkt tot de zomervakantie op de 
woensdagen overbodig.  
Reactie: De extra schoonmaak is overkoepelend georganiseerd en afgesproken. Hiervoor is een 
contract opgesteld door ASG bestuur. Dit contract kan niet gewijzigd worden. Deze uren worden nu 
gebruikt om extra dingen schoon te maken. 
 
Opmerking: Wordt het meubilair voor de leerlingen komend schooljaar nog vervangen?  
Reactie: Deze staan begroot voor volgend schooljaar. Echter in het noodplan Almere wordt ook 
gesproken over herhuisvesting/fusering van scholen, etc.  De Watertuin staat al jaren op de 
nominatie om te verhuizen. De directie vindt het belangrijk om duidelijkheid te krijgen in de 
mogelijke verhuisbeweging. Indien we verhuizen dan kan het meubilair meegenomen worden en 
wordt voor nu dus uitgesteld.  

 Actie: Irma kijkt na of vanuit de MR gelden onderzoek kan plaatsvinden naar de ARBO 
technische staat van het gebouw. 

 
Opmerking: Met ingang van 1-10-2019 tellen de gewichten niet meer op de oude manier mee en 
mogen weggelaten worden. Wat is de nieuwe manier?  
Reactie: Voor het SBO gold sowieso de gewichtenregeling niet. De bekostiging voor SBO wordt op 
een andere wijze geregeld mede via Passend Onderwijs. De aanpassing van de gewichtenregeling 
naar de nieuwe onderwijsachterstanden regeling heeft dus geen impact op de financiën. 
 
Opmerking: Wat zijn de mogelijkheden voor een klassensnip (een vrij besteedbaar bedrag voor de 
groep)?  
Reactie: Deze snip was er en is er nog steeds.  



 Actie: Annemarie brengt dit nog onder de aandacht bij het team om meteen de richtlijnen af 

te spreken. 

Opmerking: Zijn er andere mogelijkheden om de beloningen uit het ASG beloningsbeleid op een 
andere wijze vorm te geven?  
Reactie: Directie is in overleg om te kijken of we dit jaar, gezien het bijzondere jaar, mogelijk is om de 
gelden van het teamuitje en het beloningsbeleid anders in te zetten met als doel iedereen mee te 
laten delen en te belonen. 
 
Opmerking: Zijn er gelden beschikbaar om een aantal keukenblokken tussen lokalen in unit 5 aan te 
schaffen?  
Reactie: Deze blokken zijn niet begroot. De vraag is sowieso ook of er nog wel geïnvesteerd moet 
worden in het pand. Zie ook het punt m.b.t. meubilair.  
 
Opmerking: Hoelang moeten de MR-notulen op de website blijven staan?  
Reactie: Idee om alle notulen te laten staan? Dan kunnen ouders altijd terugkijken. 

 Actie: Irma kijkt na of hier iets over vastgelegd is. 

 
Organisatiestructuur ASG 
De MR heeft geen op- en aanmerkingen op de Logische stap naar één ASG. 

 Actie: Irma mailt de voorzitter Richard Haeck GMR PO ASG ons akkoord. 

mrouderraadplegingPO@asg.nl 

 

MR oudergeleding 
N.a.v. de oproep via Social School zijn er tot op heden vier aanmeldingen van ouders/verzorgers met 
interesse om zitting te nemen in de MR. Zij zijn voor vanavond uitgenodigd om als toehoorder bij de 
vergadering aanwezig te zijn. Zij kunnen ook de volgende vergadering bijwonen. De MR leden van de 
teamgeleding staan open om in samenspraak met een grotere groep ouders/verzorgers MR 
gerelateerde zaken te bespreken.  

 Actie: Irma kijkt na of in de MR naast 4 leden teamgeleding er 6 leden oudergeleding kunnen 
plaatsnemen. N.B. Bij stemming zullen dan sowieso maar namens 4 leden oudergeleding 
gestemd mogen worden. 

 
W.V.T.T.K. 
De leden willen de MR graag als vast punt op de agenda van organisatorische vergaderingen. Zo 
wordt het team meer betrokken de MR.  

 Actie: Irma vraagt de UCO’s om MR op te nemen in agenda van de organisatorische 
vergadering. 

 
 Actie: Annemarie zet in overleg met Marije de afsluiting van huidige groep 8 en kamp groep 8 

rekening houdend met de adviezen van het RIVM rondom Corona op de agenda.  
 
Rondvraag 
Christel: Worden m.i. van volgend schooljaar de parkeerkaarten voor de parkeerzone opnieuw 
uitgegeven aan teamleden? 

 Actie: Annemarie, wil jij hier duidelijkheid over geven? 

Christel: Wordt de grote schoonmaak van de gym- en speelzaal eind van het schooljaar gepland? 
 Actie: Christel vraagt Annemarie naar stand van zaken. 
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Marije: Vindt er weer een grote schoonmaak en opfris(verf)beurt van de school eind van het 
schooljaar plaats? 

 Actie: Marije vraagt Annemarie naar de stand van zaken. 

MR-vergaderingen schooljaar 2019-2020 
18 juni 2020 19.30uur 
Locatie: afhankelijk van de richtlijnen van RIVM rondom Corona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


