
Notulen MR : 28 juni 2021 

Aanwezig: Johan, Kharazm, Susan, Mirjam, Manja en Kirsten 
 
1. Opening en eventuele mededelingen  
Geen mededelingen. 
 
2. Vaststelling notulen vorige vergadering 
Bij de schoolbrede analyses worden de aanvullingen van Johan toegevoegd. 
Ouders zouden de mogelijkheid moeten kunnen hebben om zelf naar toetsen te kijken via 
een portal. 
Notulen worden voorlopig goedgekeurd. Als iemand nog opmerkingen heeft op de 
aanvulling dan neemt hij/zij contact op met de MR. 
 
3. Formatieplan: 
Het stuk is op hoofdlijnen doorgenomen met het team; voor de leerkrachten is de concrete 
invulling belangrijker. 
Het formatieplan is een standaard document vanuit het SPO met specifieke invullingen voor 
Waterrijk. 
Het subsidiebedrag voor Versterken van Taal is niet veel, dit is een vaste subsidie vanuit de 
gemeente obv de achterstandsscore van de school. 
SPO wil graag dat je formatieplan zonder NPO geld regelt, we mogen het tekort wel 
aanvullen vanuit NPO gelden. 
Zonder die aanvulling vanuit het NPO zouden we grotere klassen moeten maken of 
combinatie klassen. 
MR vindt kleinere klassen een goede investering. 
We gaan nu eerst kijken naar het plan van de NPO gelden en kunnen eventueel hierop 
terugkomen als dat nodig is. 
 
4. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Conclusies Schoolscan OBS Waterrijk 
Dit concept moet aangevuld met de financiën. Deze zijn sinds dit weekend bekend. 
Afgelopen vrijdag heeft het team verder gesproken over de verschillende thema's. 
In september moet het plan geüpload worden naar de inspectie. 
De MR heeft instemmingsrecht op dit plan. Het komt op de agenda van de eerste MR 
vergadering in het nieuwe schooljaar.  
 
A. Begeleidingstraject kleuterbouw, Taalonderwijs NT2, door CED groep: 
Dit punt roept de volgende vragen op. 
Blijven de expats langer?  
Zijn we ons bewust van de mogelijke aantrekkende werking? 
Is het goed besteed als expats kort blijven? 
 
Qua thema's is het plan herkenbaar voor de MR. Al is er wel de vraag of de voors en tegens 
zijn afgewogen en of er gekeken is naar mogelijke alternatieven bij de invulling van plannen. 
 
Het team ziet in de huidige thema's goede pijlers voor een degelijk plan. 
 



Groepsdoorbroken betekent dat leerlingen op niveau les krijgen en dat daarbij de 
verschillende groepen door elkaar gaan. Dit gebeurt met de vaste methode. Dit is niet 
nieuw, maar heeft door de corona maatregelen een tijd niet gekund. 
 
Kirsten gaat in de komende week het format van SPO invullen. Ze verspreidt dit naar de MR 
leden. Wij kunnen hierop reageren tot 25 augustus. 
 
Het plan is niet in beton, we kunnen hierop bijsturen in de loop van de periode. 
De plannen zijn gericht op investeren in vaardigheden voor de lange termijn. Dat als het 
geld op is, we verder kunnen met de opgedane kennis. 
 
Scan: 
Dit document is gevuld vanuit de schoolbrede analyse. Dit zijn aandachtpunten waarmee we 
het NPO plan onderbouwen. 
Er zitten verschillen tussen de schoolbrede analyse en de scan. Voor MR is de schoolbrede 
analyse belangrijker, want dat geeft meer en breder inzicht. 
 
5. Data vakanties en studiedagen  
Het voorstel is besproken met de andere scholen in de wijk. Vanuit de OMR is even de vraag 
of de twee dagen in februari noodzakelijk zijn. Dit is voor de leerkracht een drukke periode 
qua analyses en groepsplannen en adviesgesprekken groep 8, dus zeer gewenst.  
Met ouders communiceren waarmee studiedagen worden gevuld, zodat de ouders 
begrijpen waarom de studiedagen nodig zijn. Een aandachtspunt voor het komende jaar om 
de data van de (voorlopig) adviesgesprekken eerder te communiceren. 
 
6. MR verkiezing oudergeleding  
3 mogelijke ouders: 

- Steffie van Schoten 
- Wiljan Snijders mogelijk 
- Een derde ouder spreekt Engels. De stukken van de MR zijn in het Nederlands, dat 

maakt het lastig. Wellicht is de oudercommissie een betere plek om te starten. 
 

Informeren of Steffie en Wiljan echt willen. Johan neemt contact op met deze ouders om te 
kijken of zij in willen stappen. 
Johan geeft aan beschikbaar te blijven tot er mensen zijn maar wil ok in de eerste fase  
ondersteunend blijven, omdat er twee nieuwe ouders zijn en Kharazm er net 1 jaar inzit. 
 
7. Contact met ouders  
De ouderavond verplaatsen naar volgend schooljaar, september? 
Ook in de OC teruglopen van de leden door uitstroom (een aantal groep 8 ouders verlaat 
Waterrijk). Oudercommissie brengt nog een nieuwsbrief uit om nieuwe leden te vragen. 
 

8. Nieuwe vergaderdata 
Maandag 6 september 16.00 tot 17.30 uur.  
Aandachtpunten voor de MR: 

- Samen optrekken, bewust blijven dat de ouderstandpunten en de 
leerkrachtenstandpunten kunnen verschillen. Maar ook verschillende meningen van 



leerkrachten kan. Het idee dat het beleid niet al vast ligt, maar dat de inbreng van 
oudergeleding belangrijk is. 

- Is er een nieuwe vorm nodig -> zonder Kirsten,  
- Wanneer wordt een stuk besproken met de MR? In een verder stadium als het nog 

concept is. 
 

9. Rondvraag en sluiting  
Geen opmerkingen 
 
 


