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Notulen 
MR OBS Waterland 

 

Datum : 13 december 2018 

Tijd : 19:30 – 21:00 uur 

Locatie : OBS Waterland, Den Haag 

 

Deelnemers (PMR) : Zohra Moudian, Ruben Houtepen 

Deelnemers (OMR) : Bas Hania (Voorzitter), Marjon Schulp-Gielisse 

Gast :  Maurice Schaepkens 

Afwezig : Daniël Huijbens, Trisha Abhelakh, Samantha Korver 

Notulist :  Marjon Schulp-Gielisse 

    

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
a. Personele ontwikkelingen 
- Juf Marion (groep 4B) is vanwege haar zwangerschap van een tweeling eerder 

uitgevallen voor de klas dan gepand. Zij zal vervangen worden door meester 
Chris. Om dit te realiseren gaan juf Jessica en juf Petra wisselen met 
werkdagen zodat groep 4B jus Jessica en meester Chris heeft en groep 4A juf 
Petra en ook meester Chris. Groep 5B zal helaas afscheid moeten nemen van 
meester Chris maar die wordt op de maandag vervangen door juf Stephanie 
die ook al bekend is met de klas.  

- Als leerkrachtondersteuner is aangenomen juf Eva voor 3 dagen in de week; 
zij vervangt hiermee meester Chris die fulltime voor de klas komt door 
bovenstaande wijziging en zij kan in alle groepen ondersteuning leveren voor 
de leerkrachten of voor extra begeleiding met kleinere groepen of individuele 
kinderen. Ook juf Stephanie is hiervoor nog 2 middagen en 1 hele dag 
beschikbaar naast haar inzet voor groep 5B en 2 ochtenden de 0-groep 
draaien.   

- Juf Chandra gaat weer re-integreren; Sylvia is gevraagd tot die tijd op alle 
dagen vervanger te worden in deze groep. Zij werkt daar al een aantal dagen. 

- Groep 1/2C krijgt vanaf februari weer juf Natasja terug na haar 
zwangerschapsverlof. Op de overige dagen blijft juf Evelien. 

- Plusklas wordt nu tijdelijk niet ingevuld; hierop beraadt Maurice zich nog over 
toegevoegde waarde en mogelijk alternatief in de eigen klas. 

- Voorlopig is hiermee de formatie weer rond maar er volgen dit schooljaar nog 
wat zwangere juffen dus dit maakt het een bijna dagelijkse bezigheid van 
Maurice om de formatie rond te krijgen.   
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b. Activiteiten komende periode:  
- Kunstproject opening 7 januari 
- Kunstproject afsluiting 13 februari 
- Dalton kijkdag 20 maart  

 
3. Extra schoolplanavond 

Wordt op verzoek ouders gepland; vermoedelijke datum 26 maart 2019; uitnodiging 
volgt via Maurice. 
 

4. Deelname aan samenwerkingsverbanden Viersprong en Qind-scholen 
Nut en noodzaak van continuering peuterspeelzaal Viersprong (samenwerking PCA, 
Balans, Walvis en Waterland) wordt niet meer gezien door alle 4 de partijen. 
Nut en noodzaak van deelname aan Qind-scholen (Vinex-scholen: PCA, Montessori, 
de Vijver, de Notenkraker en de Startbaan) lijkt ook op zijn einde te lopen; 
werkgroepen ICT, Techniek en hoogbegaafdheid hebben stappen gemaakt de 
afgelopen jaren maar inmiddels zijn ze niet meer actief aan de slag.    
 

5. Expats leerlingen  
Mogelijk actief op gaan werven; januari gesprek Maurice met organisatie die zich 
hierin gespecialiseerd heeft qua werving. 
 

6. Status 0-groep 
Loopt goed; evaluatie volgt binnenkort met Vlietkinderen en leerkrachten. Daarna 
actief gaan inzetten om nieuwe leerlingen binnen te halen. Voorstel voor 
innovatiesubsidie helaas afgewezen door DHS.  
 

7. Begroting 
Het leerlingenaantal neemt nog steeds af. Dit heeft te maken met de leeftijd in de 
wijk niet omdat we het slecht doen. Waarschijnlijk starten we in schooljaar 2019-
2020 met maar 2 kleuterklassen. Er gaan volgens planning de komende jaren 2 
klassen per jaar weg terwijl er maar 1 terug komt. Dit maakt dat we naar andere type 
klassen moeten. Belangrijk is ook om onszelf te profileren en hopelijk nog wat extra 
leerlingen binnen te halen.  
Onze aanpassingen vanuit de extra bijeenkomst op 7 november jl zijn opgenomen. 
Daarnaast is er extra formatie opgenomen. Goedkeuring volgt DHS breed rond de 
kerst. 
 

8. Terugkoppeling MR start vergadering  
Goede bijeenkomst; interessant en leerzaam met andere MR leden van andere 
scholen 

 

9. Goedkeuring notulen en actielijst doorlopen 
 

10. Stand van zaken (indien er iets te melden is) 
a. GMR  

Nieuwe opzet medezeggenschapsreglement is in de maak 
Toewijzing gelden gewichtenleerlingen wijzigen qua criteria  
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b. OR 
c. LR  

Worden meegenomen in opstellen schoolplan 2019-2023 
 

11. W.v.t.t.k & Rondvraag 
Nvt 
 

12. Waterlandjournaal 
Werving nieuwe ouders voor MR volgend schooljaar – actie MG 
Voorstelstukje Ruben 
 

13. Plaats en tijd volgende vergadering 
- Donderdag 7 februari  
- Notulen: Samantha 
- Voorbespreking 31 januari 8.30 uur Bas, Maurice en Ruben (ipv Samantha) 
- Agendapunten: inhoudelijke bespreking concept schoolplan 2019-2023, 

evaluatie/voortgang acties uit schoolplan 2018-2019, update expats en 
daarnaast de 2 al geplande onderwerpen conform de jaarplanning financiële 
afsluiting 2018 en jaarverslag MR 2018 opstellen.  

Vergeet niet het etentje van de MR/OR is op dinsdag 15 januari a.s. 
 
Voor maart/april mag evaluatie zorg op de agenda. Suzanne van HCO gaat samen 
met de IB-ers het schoolondersteuningsprofiel en het zorgplan aanpassen de 
komende maanden. Ook het schoolveiligheidsplan mag dan toegevoegd worden.  

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 


