
Notulen MR-vergadering 27-10-2020  
Tijd: 19.30uur 
Plaats: via teams 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange  (1e deel van de vergadering) 
Teamgeleding: Christel van Lierop, Marije Vermeren (penningmeester), Chaneequa Elmzoon,  Irma 
Koole (voorzitter)  en Cora van Velsen (secretaris) 
Oudergeleding: Carli du Pont, Marko Woldberg, Shirley Karsdorp en Dina Molina 
 
Afwezig 
Oudergeleding: Claudia Cicchello (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
Chaneequa sluit namens de teamgeleding aan bij MR. Hierdoor is de MR vertegenwoordigd met vijf 
team- en vijf ouderleden. 
 
Ouderbijdrage 
Erik (administratie)   is gevraagd om de mogelijkheden voor betaling van de ouderbijdrage in twee 
termijnen te onderzoeken. De inning wordt geregeld via een zakelijke rekening van ING. Volgend 
schooljaar worden betalingsregeling zo mogelijk aangepast. 
Karin (regiemeester domein Activiteiten)  gaat met de domeinleden nadenken op welke wijze extra 
gelden genereerd kunnen worden voor de bekostiging van activiteiten voor de leerlingen. 

 Actie Annemarie: In de eerstvolgende ouderinfo komt informatie over de besteding van de 
gelden van de ouderbijdrage. 

 Actie Annemarie en Irma: In de loop van dit schooljaar wordt onderzocht hoe andere scholen 
met de inning van de vrijwillige ouderbijdrage omgaan. 

 
Ventilatie  
Van eerder onderzoek door de gemeente  met betrekking tot de ventilatie in het schoolgebouw  is 
geen verslag met school gedeeld.   
Van Dorp voert in opdracht van ASG onderzoek uit op het gebied van de ventilatie in het 
schoolgebouw volgens de RIVM richtlijnen.  

 Actie Annemarie: Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ventilatie in het 
schoolgebouw via de Ouderinfo. 

 Actie Annemarie: Het team wordt geïnformeerd over de ventilatie in het schoolgebouw via 
de Teamupdate. 

 
Budget  MR  
Het budget van de MR is 500euro. Vorig schooljaar is hiervan het AOb servicepakket van bekostigd. 
Ook zijn er bloemen voor de aftredende leden van betaald. Het bestuur blijkt verantwoordelijk te zijn 
voor de bekostiging van het AOb servicepakket. 

 Actie Annemarie: De bekostiging van het AOb service begroting wordt vanaf dit schooljaar 
meegenomen in de begroting. 



Het budget van de MR kan dan besteed worden aan diverse scholingen binnen de vereniging 
openbaar onderwijs voor de MR-leden. 

 Actie MR-leden: Interesse voor scholing kan kenbaar gemaakt  worden bij Irma. 
N.B. Budget MR kan niet opgespaard worden. 
 
Formatie 
Er hebben i.v.m. langdurig zieken interne personele verschuivingen plaatsgevonden. 
De mogelijkheden voor een zij-instromer wordt onderzocht en gekwalificeerd personeel waar 
mogelijk aangetrokken. 
 
Coronamaatregelen 
Overleggen worden waar mogelijk via Teams gevoerd. 
Plan B (bij afwezigheid van leerkracht en evt. schoolsluiting) wordt aangescherpt. 
 
Jaarplanning MR 

 Actie Annemarie, Irma en Cora: Er volgt een overleg om een jaarplanning van (verplichte) 
gesprekonderwerpen in de MR met tijdspad vast te leggen. 

N.B. Aangedragen punten kunnen altijd  toegevoegd worden aan de agenda van een MR-
vergadering. 
 
Begroting 
Annemarie voert binnen ASG gesprekken over de begroting van 2020-2021. De verwachting is dat 
deze begroting bij de eerstvolgende MR-vergadering (8 december 2020) besproken kan worden. 
 
Centrale medezeggenschapsraad (CMR) 
Ingekomen digitale post: 
-Communicatie medezeggenschap ASG 
-Thema’s in de medezeggenschap 2020–2021 
Er is een eerste inventarisatie van sectoroverstijgende thema’s op gebieden personeel, onderwijs en 
financiën voor 2020-2021 gemaakt. 

 Actie Irma: De digitale post van de CMR wordt gestuurd naar alle MR-leden. 
 Actie MR-leden: A.d.v. de inventarisatie geven de leden aan Irma antwoord op de volgende 

vragen: 
1. Ontbreken er in de inventarisatie sector overstijgende thema’s? 
2. Welk thema’s zijn vanuit jullie perspectief het belangrijkst? 
Daarnaast is men  benieuwd welke thema’s er bij de andere medezeggenschapsorganen leven.  
3. Over welke thema’s die we zelf bespreken wil jij de CMR informeren? Deze vraag uit interesse. 
Wanneer blijkt dat een specifiek thema op veel scholen terugkomt,  is het mogelijk 
interessant om hier collectief meer aandacht aan te besteden. 

 Actie Irma: De reacties worden gebundeld en uiterlijk 18 december gedeeld met de GMR. 
 
Huishoudelijk regelement 

 Actie Irma: Het concept huishoudelijk reglement wordt aangepast aan de situatie passend bij 
de MR van SBO De Watertuin. 

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
Voorzitter: Irma Koole 
Plaatsvervangend voorzitter: Marije Vermeren 
Artikel 2 Secretaris 
Secretaris: Cora van Velsen 
Plaatsvervangend secretaris: Chaneequa Elmzoon 
Artikel 3 Penningmeester 
Penningmeester: Marije Vermeren  



Plaatsvervangend penningmeester: Irma Koole 
Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ten minste vijf keer 
per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.  
De secretaris stelt met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op. De leden en de directie 
geven  minimaal 11 dagen voor de MR-vergadering onderwerpen op. 
Artikel 9 Communicatie, informatie en het betrekken van de achterban 
De secretaris doet jaarlijks in de maand september schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de 
medezeggenschapsraad.   
De achterban van de medezeggenschapsraad wordt op de volgende wijze bij de werkzaamheden van 
de MR betrokken: middels notulen op de website van de school en via de teamupdate voor het team. 
Ook wordt via de ouderinfo en bij unitvergaderingen over de activiteiten van de MR 
gecommuniceerd. 
 
Notulen 
De notulen van het vorige en huidige schooljaar van de MR-vergadering blijven staan op de website. 

 Actie Cora: Erik (administratie) wordt gevraagd de notulen van de MR-vergadering van 
schooljaar 2018-2019 en eerder te verwijderen van de website. 

 
Jaarverslag 
Het jaarverslag van de MR wordt m.i. van dit schooljaar opgesteld en gedeeld met het team en 
ouders/verzorgers. 

 Actie Cora i.o. met Irma: Het jaarverslag schooljaar 2020-2021 van de MR wordt geschreven 
en in september 2021 gedeeld met het team en ouders/verzorgers. 

 
Communicatie  
In de ouderinfo van december 2020 stellen de MR-leden zich (opnieuw) voor middels een foto met 
naam en kind/groep. Ook worden hier de vergaderdata genoemd. Vergaderdata staan sowieso in de 
agenda op de website en Social Schools.  

 Actie MR-leden: Iedereen stuurt uiterlijk half november 2020 een (portret)foto. 
 Actie Irma: De info over de samenstelling van de MR  en de vergaderdata wordt uiterlijk eind 

november gestuurd naar Melanie  (Unitcoördinator unit 5) die de ouderinfo bundelt.  
 Actie Cora: Samenstelling van de MR wordt doorgegeven aan Erik (administratie) om aan te 

passen op de website. 
 Actie Cora: Mailadressen van MR-leden wordt doorgegeven aan Erik (administratie) voor een 

mailinglijst met MR-leden. 
 
Rondvraag  
Geen. 
 
Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021 
Dinsdag  8 december 19.00uur (notulen 17-12-2020 op website) 
Dinsdag 9 februari 19.00uur (notulen 19-02-2020 op website) 
Donderdag 15 april 19.00uur (notulen 23-04-2020 op website) 
Dinsdag 15 juni 19.00uur (notulen 28-07-2020 op website) 
 
 
 
. 

 
 


