
     Notulen MR-vergadering 10-12-2020  
                  (i.p.v. 08-12-2020)  
Tijd: 19.30uur-21.00uur 
Plaats: via teams 
 
Aanwezig 
Directie: Annemarie Lange   
Teamgeleding: Christel van Lierop, Chaneequa Elmzoon,  Irma Koole (voorzitter)  en Cora van Velsen 
(secretaris) 
Oudergeleding: Carli du Pont, Marko Woldberg, Shirley Karsdorp, Dinah Molina en Claudia Cicchello 
 
Afwezig 
Teamgeleding: Marije Vermeren (met berichtgeving) 
 
Opening en welkom 
 
Actiepunten notulen vorige vergadering 
Actie Annemarie: In de eerstvolgende ouderinfo komt informatie over de besteding van de gelden van 
de ouderbijdrage. 
Stand van zaken: gedaan. 

 Actie Annemarie: In de ouderinfo mei 2021 komt meer uitgebreide 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. 
Stand van zaken: Christel en Irma hebben onderzocht hoe andere scholen met de inning van de 
vrijwillige ouderbijdrage omgaan. Zij hebben hiervoor scholen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht 
benaderd. De belangrijkste uitkomsten tot dusver zijn: 
-Er kan geen sprake zijn van wanbetalers, omdat de ouderbijdrage  vrijwillig is.  
-De hoogte van de ouderbijdrage varieert tussen €50,- en €125,-. 
-In Amsterdam kun je gebruik maken van De Stadspas. De stadspas met groene stip is een 
minimapas. Deze pas kun je aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen hebt. Met de 
Stadspas kun je korting krijgen of gratis producten/diensten krijgen. 

 Actie Christel: Aan Lydia Craats (schoolmaatschappelijk werker) vragen naar vergelijkbare 
mogelijkheden voor bewoners in Almere. 

-Verzoek tot betaling wordt vanuit het oogpunt van het kind geschreven. 
-Herinneringen voor betaling van de ouderbijdrage vinden plaats rond  de herfst-, kerst- en 
meivakantie. N.B. Rond de meivakantie wordt de ouderbijdrage vaak betaald uit het vakantiegeld.  
 
Actie Annemarie: Ouders/verzorgers worden geïnformeerd over de ventilatie in het schoolgebouw via 
de Ouderinfo. 
Stand van zaken: gedaan.  

 Actie Annemarie: Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van de uitkomst van het 
onderzoek en de daaruit voorgekomen acties met betrekking tot de ventilatie in het 
schoolgebouw via de Ouderinfo. 



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

 Actie Annemarie: Het team wordt op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek 
en de daaruit voorgekomen acties met betrekking tot de ventilatie in het schoolgebouw via 
de Teamupdate. 
 

Actie Annemarie: De bekostiging van het AOb service begroting wordt vanaf dit schooljaar 
meegenomen in de begroting. 
Stand van zaken: gedaan. 
  
Actie MR-leden: Interesse voor scholing kan kenbaar gemaakt  worden bij Irma. 
Stand van zaken: gedaan.  
Shirley, Dina en Chaneequa hebben interesse voor scholing. 

 Actie Christel: Bij de GMR wordt nagevraagd voor scholing binnen Maximum. Dit is het 
scholings- en ontwikkelingsprogramma voor onderwijzend personeel binnen ASG. 

 Actie Irma: Irma zoekt uit welk scholingsaanbod het meest passend is in het MR-budget. 
 
Actie Annemarie, Irma en Cora: Er volgt een overleg om een jaarplanning van (verplichte) 
gesprekonderwerpen in de MR met tijdspad vast te leggen.  
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Irma: De digitale post van de CMR wordt gestuurd naar alle MR-leden.  
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie MR-leden: A.d.v. de inventarisatie geven de leden aan Irma antwoord op de volgende vragen:  
1. Ontbreken er in onze 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.  
Stand van zaken: gedaan. 
1. In de geïnventariseerde sector overstijgende thema’s ontbreken er geen. 
2. De thema’s die wij het belangrijkst vinden zijn: 

o 6. Werkdruk o.a. door het lerarentekort 
o 7. Personeel: Vitaliteit en ouderenbeleid 
o 15. Passend onderwijs: individuele aandacht voor kinderen en leerlingen 
o 19. Onderwijs innovatie: De innovatie van het onderwijs zelf 

3. Er zijn geen overige thema’s waarover we de CMR willen informeren. 
 Actie Irma: Deze reacties worden uiterlijk 18 december gedeeld met de GMR.  

 
Actie Irma: Het concept huishoudelijk reglement wordt aangepast aan de situatie passend bij de MR 
van SBO De Watertuin.  
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Cora: Erik (administratie) wordt gevraagd de notulen van de MR-vergadering van schooljaar 
2018-2019 en eerder te verwijderen van de website.  
Stand van zaken: gedaan. 
 



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.  
Stand van zaken: actie voor september 2021. 
 
Actie MR-leden: Iedereen stuurt uiterlijk half november 2020 een (portret)foto.  
Stand van zaken: nog niet volledig gedaan. 

 Actie Marije, Christel en Irma: Uiterlijk 18 december 2020 een (portret) foto sturen naar 
Cora. 

 
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.   
Stand van zaken: nog niet gedaan. 

 Actie Cora: De info over de samenstelling van de MR  en de vergaderdata wordt uiterlijk eind 
december 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.  
Stand van zaken: gedaan. 
 
Actie Cora: Mailadressen van MR-leden wordt doorgegeven aan Erik (administratie) voor een 
mailinglijst met MR-leden. 
Stand van zaken:  nog niet volledig gedaan. 

 Actie Laura: Het verzoek om de oudergeleding van de MR toe te voegen aan de mailinglijst 
van de MR neerleggen bij Benny Velthuis (ICT-er ASG).  

  
Mededelingen directie  
-De school maakt gebruik van onderwijsjeugdhulparrangement (OJA) middels een samenwerking met 
Vitree. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre de inzet van Vitree meer preventief en middels 
kortdurende projecten ingezet kan worden. Ook is de zorgklas geëvalueerd en hieruit komen ook 
acties uit voort. 
-Er vinden opnieuw personele wisselingen plaats om langdurig afwezige collega’s op te vangen.  
-De studiedag heeft volledig via Teams plaatsgevonden. De aangeboden items waren: onderwijs op 
maat, het leesonderwijs, de cultuur in de school en de domeinen. 
-Vanaf januari 2021 worden er POP-gesprekken gevoerd gericht op de geleverde bijdrage  in het 
domein,  op onderwijsinhoudelijk en persoonlijk vlak. 
-Er is aanvraag voor subsidie bij ministerie van onderwijs gedaan om externe expertise als CED en 
Fenom te bekostigen. 
-De mededelingen zullen voortaan opgenomen worden in de agenda van de vergadering.  
 
Vergaderpunten MR-leden en directie  
-Vaststellen jaarplan MR -> volgende vergadering 

 Actie Irma en Cora: Het vaststellen van het jaarplan MR komt op de agenda van de 
vergadering op 09-02-2021. 

 Actie Cora: Het jaarplan MR wordt met de eerstvolgende agenda  meegestuurd.  
 
-Begroting  
3.5.1 Verhuur 
Vitree = huuropbrengsten gebruik werkplekken 
3.5.10 Overige 
Inkomsten buitenschoolse activiteiten  = verhuur plekken na lestijd 
4.1.2.2. Personeel niet in loondienst 
Personeel niet in loondienst = detacheerders 



4.1.2.3 Overig 
Reis- en verblijfkosten; Annemarie probeert via het noodplan de totale reiskosten van medewerkers 
vergoed te krijgen 
Beloningsbeleid = beloning voor team(leden) 
Kosten inzet payrollers = kosten aan bestuursbureau 
4.3.3. Onderhoud 
Ventilatieonderzoek/-acties = kosten voor gemeente (verhuurder) 
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 
Begrote kosten is afhankelijk van leerlingaantal 
4.4.5 Overige 
Activiteiten en excursies -> daadwerkelijk uitgaven afhankelijk van ontwikkelingen COVID-19 
N.B. Exploitatiesaldo van de begroting is negatief om te kunnen anticiperen op onverwachte 
uitgaven. 
 
-Notulen en agenda CMR-/GMR-vergadering (indien van toepassing) 
n.v.t. 
Er is een vacature in de GMR voor zowel een ouder als een leerkracht. 

 Actie MR-leden: Bij interesse in de invulling van deze vacatures kenbaar maken bij Irma.  
 
-Evaluatie ouderparticipatie i.s.m. ouderraad, eventueel plan van aanpak 
I.v.m. Covid 19 is de ouderparticipatie beperkt. Huidige bezetting ouderraad sowieso minimaal. 
Speerpunt is werving voor ouderraadleden. Aandacht voor ondersteuning bij een enkele 
schoolactiviteit. 

 Actie Annemarie: Nagaan of een mondjeskaplicht voor ouders/verzorgers en overige 
externen in school verplicht kan/moet worden. 

 Actie Christel: Navragen bij Karin Nooter (regieleider domein activiteiten) voor welke 
activiteiten ouderparticipatie gewenst is.  

Er is sowieso een oproep gedaan voor ondersteuning van ouders/verzorgers in de 
schoolbibliotheek. Opgeven kan bij Sandra Bekker (conciërge).  

 
Overleg MR-leden 
-Discussie Arbojaarplan  
Annemarie heeft bij HR gevraagd of er stichtingsbreed een Arbojaarplan aanwezig is. 

 Actie Annemarie: Z.s.m. komt er een terugkoppeling over het wel/niet aanwezigheid van een 
Arbojaarplan. 

 Actie Irma en Cora: Discussie Arbojaarplan komt terug op de agenda van de vergadering op 
09-02-2021. 

 
Ingebrachte punten 
-MR huishoudelijk regelement  is aangevuld met artikel 10 t/m 13. 
Actie Cora: Aantreden Christel (2017-2018) aanpassen in reglement. 
Actie Cora: Vastgestelde reglement sturen naar Erik om te plaatsen op de website en te versturen 
naar het bestuursbureau. 
 
Nabespreking/Afsluiting 
-Fijn dat de stukken op tijd zijn aangeleverd. 
-Als er wederom vergaderd moet worden via Teams kan dezelfde link hiervoor gebruikt worden.  
 
Vergaderdata 
Dinsdag 9 februari 19.30uur (notulen 19-02-2020 op website) 
Donderdag 15 april 19.30uur (notulen 23-04-2020 op website) 
Dinsdag 15 juni 19.30uur (notulen 28-07-2020 op website) 


