
Notulen Medezeggenschapsraad OBS 

Waterrijk 
 

Datum: 1 november 2021 

Tijd:  16.00-17:30 uur 

Locatie: school, ruimte op eerste verdieping naast directieruimte 

Aanwezig:     Mirjam, Susan, Steffie, Wiljan, Kirsten (agendapunt 7) 

Afwezig:        Manja, Kharazm 

Gasten:         Ira en Cindy van de oudercommissie voor agendapunt 6 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Susan opent de vergadering. Er wordt vastgesteld dat de OC later aanschuift en dat Kirsten 

aanschuift nadat we vragen hebben geformuleerd voor het formatieplan.  

Het onderwerp “Ouderbijdrage/begroting” is daarmee weer terug op de agenda. 

Het onderwerp “hoe om te gaan met corona maatregelen” zal behandeld worden tijdens 

onderwerp “(online) informatieavond”  

 

2. Notulen vorige vergadering. 

De notulen worden op inhoud goedgekeurd en kunnen gepubliceerd worden op de website.   

 

3. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Het NPO is gestart in dit schooljaar. Sinds de vorige vergadering is de oudergeleding van de 

MR inhoudelijk bijgepraat door Kirsten. Er zijn inmiddels verschillende onderwerpen gestart.  

 

Er is gestart met het traject “Schooltraject Basis voor gedrag, door Fritz Redl”. Na de 

zomervakantie is er een team brede sessie geweest en zijn 4 verschillende klassen bezocht. 

Het traject wordt door de docenten als zeer positief ervaren. Er wordt op verschillende 

manieren gereflecteerd. Dit gebeurt via teambijeenkomsten, leerkracht coaching en er is een 

werkgroep. Het traject is aangegaan voor de komende twee jaar.  

 

In de onderbouw is gestart met het taalonderwijs NT2. Het onderwerp “Inzet drama” wordt 

naar verwachting pas ná de kerstperiode opgestart.   

 

Dit onderwerp zal gedurende de gehele duur van het programma op de agenda van de MR 

staan. De wens wordt geuit om voorafgaand aan de MR vergadering een samenvatting op te 

stellen met de stand van zaken. Dit mag best kort zijn, maar geeft de leden van de MR enige 

ruimte om zich hierop voor te bereiden.  

 

De financiële kant van het NPO: het is de verwachting dat er voor 2021/2022 € 700 en voor 

2022/2023 € 500 per leerling beschikbaar is. Deze worden aan de begroting toegevoegd, zij 

het per boekjaar (dus dienen omgerekend te worden naar de boekjaren 2021-2023).    

 

4. Website update 

De website is op een aantal punten in ontwikkeling, er worden nog updates verwacht.  

Opgemerkt wordt dat de bereikbaarheid van de MR nog niet is aangepast. Dit heeft te maken 

met de te maken keuze voor het juiste mailadres. Er blijkt een aanpassing gaande te zijn dat 

https://www.redl.nl/expertiseteam/


de mailadressen voor OC en MR in dezelfde lijn worden gebracht als de rest van de school. 

Afgesproken dat in elk geval het huidige mailadres wordt opgenomen op de MR pagina. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat het verstandig is om de namen te voorzien ook van een foto 

(zoals de docenten pagina). Het schoolplein is een belangrijke plek om een ouder in de MR te 

kunnen aanspreken, dus is een foto wenselijk.  

 

Bij de docenten pagina zijn er steeds meer personen zonder foto. Dit wordt binnenkort recht 

getrokken omdat er foto’s zijn gemaakt. Het initiatief tot het bijwerken van de introductie 

per persoon ligt bij iedere persoon zelf.  

 

5. Online ouderavond en contact met ouders 

Er is op dit moment nog veel onzeker met betrekking tot corona maatregelen. Morgen is 

nieuwe persconferentie, we dienen dit af te wachten. Wel zijn er verschillende ouders alweer 

in de school geweest. De kennismakingsgesprekken met ouders zijn in de klas gevoerd i.p.v. 

via video, er zijn bij de kleuters ouders binnen geweest (in groepjes) en de leesouders in 

groep 3 zijn inmiddels ook weer gestart. Dit is zeer belangrijk voor de taalontwikkeling in 

deze groep.  

 

Er is deze week een ouderavond groep 5 over muziek. Er is enige onduidelijkheid of dit fysiek 

of online is. Er is ook behoefte aan duidelijkheid hoe de huidige maatregelen worden 

toegepast. Susan neemt contact op met leerkrachten groep 5 om hier duidelijkheid over te 

scheppen.   

 

6. Ouderbijdrage en begroting OC 

Ira en Cindy geven een toelichting op de begroting. Afgelopen schooljaar is de eigen bijdrage 

van ouders niet geïnd. Er hebben ook minder activiteiten plaatsgevonden, de begroting is 

daarmee op orde. Het kamp van groep 8 is niet doorgegaan, wel is er een betaling gedaan 

voor dat kamp. Dit is nog een actueel onderwerp, waarbij het streven is (een gedeelte) van 

die uitgave terug te vorderen.  

In de begroting staat een reservering voor de hesjes. De vraag is of de huidige staat van de 

hesjes voorlopig goed genoeg is. Mirjam zal dit afstemmen met Patricia.  

 

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besproken voor het lopend schooljaar 2021 / 2022. De 

voorgestelde bedragen zijn:  

- € 30 vrijwillige ouderbijdrage  

- € 30 schoolreisje 

- € 50 groep 8 kamp 

Er worden zorgen besproken voor ouders die niet voldoende draagkracht hebben voor de 

bijdrage. Het is niet de bedoeling dat kinderen worden uitgesloten van activiteiten door deze 

situatie. Belangrijk is dan dat ouders worden gestimuleerd contact op te nemen met school 

zodat er een passende oplossing kan worden gevonden. In de communicatie dient ook de 

mogelijkheid van de U-pas te worden vermeld.  

  

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de hoogte en 

bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt in deze vergadering vastgesteld 

door de OC en MR op de voorgestelde bedragen.  

De OC is voornemens de komende week over dit onderwerp te communiceren, waarbij 

bovenstaande zaken worden meegenomen.  



 

Tot slot wordt gesproken over de bezetting van de OC. Voor het komend schooljaar is de 

bezetting prima op orde en bestaat de OC uit de volgende ouders: Alinda Brandligt, Cindy 

Roefs-Schaafstra, Ira Tonkes, Maarten van Asch, Mariska Weiman, Nicole Risseeuw, Sharon 

van Rijnstra en Yousra Atrari. 

  

7. Begroting  

Als eerste wordt de begroting doorgenomen plus de toelichting die Kirsten voorafgaand aan 

de vergadering heeft gestuurd. Een aantal onderwerpen/ vragen worden opgesteld waar 

nadere toelichting aan Kirsten wordt gevraagd. De onderwerpen: 

 

7.1 Hoe duurzaam zijn de NPO gelden? Staan deze gelden vast voor twee jaar? 

De NPO gelden staan vast, met dien verstande dat er in december 2021 een evaluatie wordt 

gedaan. De uitkomst van die evaluatie kán gevolgen hebben voor de rest van de begroting. 

Maar het is op dit moment niet de verwachting dat dat gebeurt. De NPO gelden worden per 

schooljaar toegekend en verdeeld over de boekjaren in een 5/12 verhouding tot aan de kerst 

en een 7/12 voor de tweede helft. Het betreft dus 3 boekjaren. In de meerjaren begroting 

zien we de inkomsten dan ook weer op “het oude niveau” vanaf 2024.  

 

7.2 Hoe zit het met de m2 discussie? Draait de school op voor de m2 die leegstaan?  

Na de verbouwing van de school is er meer ruimte ontstaan, zowel voor Waterrijk als Hof ter 

Weide. Hierdoor lopen de huisvestingskosten flink op (bijna 25%). Dit maakt de leegstand 

(twee lokalen) prangend. De toename in m2 zijn vooral doordat het voorheen gedeelde stuk 

in het midden van het gebouw is omgezet naar ruimte die nu door de scholen worden 

gebruikt.  

Suggesties zijn er om de ruimtes te verhuren. Voor een gedeelte is dit al gedaan doordat de 

BSO een ruimte huurt. Toch levert dit ook kosten en zorg op die verhuur niet direct tot een 

kostendekkend verhaal maken. De zorg die geuit wordt is dat een dergelijke kost niet ten 

koste moet gaan van het onderwijs. Kirsten geeft aan dat hier veel aandacht voor is. Het is 

een kwestie die ligt bij het bestuur. Het is niet uitgesloten dat hierdoor een negatief resultaat 

ontstaat in de boekhouding. Een dergelijk resultaat zou prima uit te leggen te zijn.  

 

7.3 Wat is de achterstandsscore van Waterrijk en wat betekent dit eigenlijk? 

Er blijkt een achterstandsscore te worden gebruikt, welke van invloed is op de te ontvangen 

rijksbijdragen. Dit is de opvolger van een mechaniek met weging welke tot 2019 in gebruik 

was. De achterstandsscore is 9.6 (van de 100). Omliggende scholen staan op een score van 0. 

Ter verduidelijking: dit is een door het CBS vastgestelde score die niets met de 

onderwijsprestatie te maken heeft. Er worden verschillende factoren gebruikt die afgeleid 

worden van de leerlingenlijst (en hun ouders). Alleen de totaalscore is bekend, niet de 

onderliggende gegevens. Het is dus geen score waar enige invloed op is vanuit de school.  

 

7.4 Hoe zit het met de teruglopende leerlingaantallen? Wat is het beleid op dit onderwerp? 

De leerlingaantallen lopen al enige tijd langzaam terug. Dit is een stedelijk beeld en is niet 

alleen bij Waterrijk het geval. De vraag die behandeld wordt is: wil je hier wat tegen doen? Is 

het de bedoeling actief te werven, de school te promoten of iets anders?  

De gemeente verwacht wel dat er een lichte groei te verwachten valt vanuit de analyse van 

de wijk, dit zien we alleen nog niet terug. 



Kirsten: het is geen doel van de school om de grootste te worden. Als de trend er één is van 

teruglopende aantallen, dan volgen we die vanzelf. De vervolgvraag is of en wanneer een 

aangepast leerlingaantal gevolgen heeft voor de formatie. Afgesproken wordt om hier – ruim 

voordat deze gevolgen er eventueel (!) zijn – een discussie over te voeren in de MR. We 

voegen het onderwerp toe aan de agenda van de volgende vergadering.  

 

8. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen.  

 

Actiepunten: 

• Susan neemt contact op met leerkrachten groep 5 voor ouderavond 

• Mirjam neemt contact op met Patricia voor de status van de hesjes 

• Susan neemt contact op met ICT voor het plaatsen van MR mailadres op de website 

• WIE regelt het plaatsen van de foto’s bij de MR pagina.  

Volgende MR vergadering 

• Vindt plaats op 24-01-2022, van 16.00-17.30 

• Heeft als vast agenda punt NPO 

• Specifiek: impact leerlingaantal op formatieplan 

 


