
Notulen Medezeggenschapsraad OBS 
Waterrijk 
 
Datum: 21 februari 2022 
Tijd:  16.00-17:30 uur 
Locatie: school, ruimte op eerste verdieping naast directieruimte 
  
 Aanwezig Afwezig 
Vanuit het team:   

Mirjam van de Poll X  
Manja van Vlooten X  

Susan Gaasbeek X  
Directie:   

Kirsten Lammers X  
Vanuit de ouders:   

Kharazm Rahimian X  
Steffie van Schoten X  

Wiljan Snijders X  
 
 

1. Opening en mededelingen 

Wiljan opent de vergadering. Naar aanleiding van de afzegging van de beoogde vergadering begin 
februari vragen de leden van de MR zich af of er een quotum is voor een geldige vergadering. Is er 
een huishoudelijk reglement voor de MR waar dit soort afspraken in zijn beschreven? Susan geeft 
aan dat dit er inderdaad is maar dat deze nog niet is aangepast na de wisseling van de oudergeleding. 
Susan zal het huishoudelijk reglement opzoeken en rondsturen, Steffie zal vervolgens kijken wat er 
aangepast dient te worden zodat we bij de volgende vergadering een definitieve update van het 
document kunnen vaststellen.  

Alle actiepunten van de vorige keer zijn afgerond, er zijn voldoende hesjes.  

2. Vaststellen notulen vorige vergaderingen 

Is reeds gedaan via de mail. 

3. Update GMR 

Steffie en Mirjam hebben per mail een update gegeven van de rondetafelgesprekken waar zij bij 
aanwezig waren. Deze gesprekken waren vanuit de GMR georganiseerd om gezamenlijk tot een 
nieuwe organisatievorm te komen. Er leek vooral animo voor het scenario waar gewerkt zal worden 
met een afvaardiging van scholen vanuit SPO. Hierbij zullen dan niet meer alle scholen individueel 
vertegenwoordigt worden maar ongeveer 16 (8 ouders en 8 leerkrachten) die namens alle scholen 
deelnemen aan de GMR. Dit plan zal verder uitgewerkt worden door GMR en voorgelegd aan bestuur 
SPO. Steffie geeft aan dat zij in principe interesse heeft in deelname, mits dit vanuit OBS Waterrijk 
gewenst is. Kirsten geeft aan dat een afvaardiging van OBS Waterrijk voor de GMR wat haar betreft 
geen prioriteit heeft. Steffie geeft aan dat zij zal nadenken over eventuele kandidaatstelling GMR 
namens OBS Waterrijk. Er is elk jaar een bijscholing MR voor nieuwe leden. Wiljan en Steffie lijkt dit 
nuttig. Vanuit GMR georganiseerd. Wiljan en Steffie blijken deze mails niet te ontvangen. Susan zal 
de juiste mailadressen doorgeven aan de GMR.   



4.  Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en communiceren hierover naar ouders (eerst 
overleg zonder directie en daarna met Kirsten erbij) 

De update van Kirsten over NPO en de wijze waarop deze gelden binnen OBS Waterrijk worden 
ingezet is helder en informatief. Kirsten vraagt advies over het informeren van ouders over de NPO 
gelden: wat zou hier een geschikte manier voor zijn. De MR leden denken dat weinig ouders nog op 
de hoogte zijn van de NPO gelden en hoe hier binnen OBS Waterrijk gebruik van wordt gemaakt. 
Ouders zullen met name benieuwd zijn hoe ze dit in de klas terug zien en hoe dit de school ten goede 
komt. Wat relevant is verschilt ook per bouw, dus daarop inspelen bij de communicatie. Omdat er 
veel verschil zal zitten in de mate van interesse en wat ouders als een prettige manier van informatie 
tot zich nemen ervaren lijkt het zinvol om aan de hand van verschillende manieren te communiceren. 
Allereerst kan er via Parro gecommuniceerd worden, daarnaast kan er ook tijdens de rondleiding (na 
de voorjaarsvakantie) aandacht aan worden geschonken mogelijk in de vorm van een kraampje waar 
ouders die interesse hebben ook vragen kunnen stellen. De leerkrachten zullen in de 
teamvergadering bespreken hoe ze dit kunnen inkleden.  

5.  Leerlingenaantal en formatie (eerst overleg zonder directie en daarna met Kirsten erbij) 

De leerlingenaantallen lopen terug, er zijn weinig rondleidingen voor nieuwe ouders. Deze afname 
heeft zicht de afgelopen 2-3 jaar voorgedaan. Deels heeft dit te maken met vergrijzing van de 
populatie in Utrecht Terwijde. Daarnaast kan het te maken hebben met profilering van de school, 
wellicht is OBS Waterrijk soms wat te bescheiden en zouden ze met meer trots mogen uitdragen 
waar zij voor staan als school. De school heeft geen ambitie om te groeien maar er komt mogelijk 
een punt waarop er ingeleverd moet worden op de formatie. Er zijn onder de leerkrachten zorgen 
over dit kantelpunt.  

Kirsten geeft aan dat er voor het aankomende jaar geen probleem is vanwege de NPO gelden. 
Daarna kan het mogelijk een lastiger worden, maar dit is nog onduidelijk door het nieuwe 
aanmeldbeleid is er nog onvoldoende zicht op de aantallen aanmeldingen. Hierdoor is het moeilijk 
om bij te sturen op dit moment omdat de aantallen nog onvoldoende te voorspellen zijn. Het doel is 
om twee volledige groepen 1 te kunnen behouden. Het onderwerp leerlingenaantallen en formatie 
zal een vast agendapunt blijven. 

6. Stand Covid/leerachterstanden 

Kirsten zou graag van gedachten wisselen naar aanleiding van een opiniestuk uit de Volkskrant 'Laten 
we het anders gaan doen op school en minder focussen op prestatie'.  Binnen de vergadering is hier 
geen tijd meer voor dus dit onderdeel schuiven we door naar de volgende vergadering.  
 

7.  Rondvraag en sluiting 

Wiljan vraag hoe het staat met naschoolse activiteiten. Tijdens corona is dit stopgezet maar zal dit 
nog opgestart worden. Kirsten geeft aan dat dit vanuit de brede school werd georganiseerd en de 
coördinatie bij Hof ter Weide lag. Zij zal nagaan of dit vanuit hen nog opgepakt gaat worden of dat de 
coördinatie eventueel bij OBS Waterrijk kan komen te liggen.   

Actiepunten: 

• Susan: opzoeken huishoudelijk reglement MR 

• Steffie: aanpassen huishoudelijk reglement MR 

• Susan: stuurt mail aan GMR om juiste mailadressen door te geven 



• Steffie: denkt na over kandidaatstelling GMR 

• Volgende vergadering: teamfoto MR maken voor website 

 

Volgende MR vergadering: 

• Vindt plaats op 21-03-2022, van 16.00-17.30 

• Heeft als vast agenda punt NPO 

• Specifiek: impact leerlingaantal op formatieplan 

 



 


