
Notulen MR-overleg 7 februari 2019  
MR OBS Waterland 

 
Datum : 7 februari 2019 
Tijd : 19:30-21.00 uur 
Locatie : OBS Waterland, Den Haag 
Notulen : Samantha 
    

 
Maurice schuift aan van 19.30-20.15 uur 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

a. Personele ontwikkelingen  

Marion van der Hoek zal volgende week met verlof gaan. De vacatures voor 

Marlies Jagers en Samantha Korver worden uitgezet. Zij gaan na de 

meivakantie met verlof.  

b. Expats leerlingen  

Maurice heeft een bijeenkomst gehad over expats. Daar heeft hij tips 

gekregen over het werken met expats. Hij wil de expats die wij op deze school 

hebben bij elkaar roepen om te vragen hoe zij aankijken tegen de gang van 

zaken op dit moment. Wij hebben op dit moment 19 leerlingen van expats op 

school. Er wordt nu ook ingezet op de werving van expats.  

6 maart is een kennismakingsochtend waarbij ook een gedeelte in het Engels 

zal zijn. Bas stelt voor om dat gedeelte op de poster iets duidelijker te maken.  

c. Evaluatie 0-groep 

De 0-groep is in uren uitgebreid. Het programma is meer afgestemd op de 

kleuterdoelen. 

d. Waterland Qind  

Waterand gaat stoppen met de samenwerking Qind. Er is niet genoeg 

draagvlak meer vanuit het team.  

e. Voortgang samenwerking schoolplein 

Maurice heeft overleg gehad met de directeur van de Walvis, Partou en 

Vlietkinderen. Er is een plan om samen met de gemeente om het plein 



opnieuw in te richten. Voor de meivakantie zal er een overleg zijn met de 

gemeente.  

f. Rolverdeling binnen PMR 

Ruben zal Samantha tijdens haar verlof gaan vervangen als secretaris. Ruben 

zal deze taak nu al gedeeltelijk overnemen.  

Trisha zal vandaag tijdelijk voor het laatst aanwezig zijn en dan met 

zwangerschapsverlof gaan.  

Daniel zal niet meer terugkeren binnen de MR. 

 
3. Inhoudelijke bespreking concept meerjarenschoolplan 2019-2023 

Er is een samenvatting gemaakt met daarin de ontwikkelpunten voor het 

meerjarenschoolplan. We bekijken en bespreken dit. Er zijn op dit moment geen 

vragen over.  

26 maart is hierover weer een informatieavond voor ouders.  

4. Voortgang /acties schooljaarplan 2018-2019  

Dit is in het team besproken. We bekijken deze ter info. 

5. Financiële afsluiting 2018   

Het jaar is nog niet officieel afgesloten. Maurice zal volgende vergadering de 

definitieve afsluiting meenemen en toelichten.  

6. Normjaartaak en werkverdelingsplan  

Komend schooljaar zal de NJT veranderen naar een werkverdelingsplan. PMR en 

directie gaan een opzet maken. Deze zal daarna met het team worden besproken en 

vanuit daar zal een werkgroep worden ingericht met collega’s die daarover willen 

meedenken. Het werkverdelingsplan is in tegenstelling tot de huidige NJT meer een 

plan van en door het team. 

7. MR werving  

Er moeten weer nieuwe leden worden geworven. Er zijn 2 nieuwe leden nodig. 

Marion, Daniël en Trisha stoppen met hun werkzaamheden binnen de MR. Bas geeft 

aan nog te blijven.  

Maurice gaat een brief opstellen waarmee ouders zich kunnen opgeven. Aan de hand 

van het aantal aanmeldingen zullen we kijken of we verkiezingen moeten houden. 



Ouders die interesse hebben nodigen wij uit om op 12 maart een vergadering bij te 

wonen om alvast een indruk op te doen. 

We gaan vanaf 11 april de tijden  van de vergadering verplaatsen van 16.30 uur tot 

18.00 uur. 

8. Ingekomen stukken en mededelingen 

MR mailbox beter in de gaten houden.  

9. Goedkeuring notulen en actielijst doorlopen 

Notulen zijn goedgekeurd en zullen op de website gezet worden.  

10. Stand van zaken  

a. GMR (ontwikkeling MSI)  

Zohra geeft een toelichting over waar de GMR op dit moment mee bezig is.   

b. OR 

Geen nieuws  

c. LR  

Geen nieuws 

 
11. Jaarverslag MR 2018 opstellen  

Ruben stuurt de eisen die in het jaarverslag naar ons door. Volgend schooljaar zullen 

we hier mee starten.  

Zohra vraagt aan haar GMR collega’s of zij op school een format hebben die zij 

gebruiken. 

12. W.v.t.t.k & Rondvraag 

Marjon: er zijn veel onbevoegde leerkrachten hier op school. Dat is zorgwekkend.  

Hoe staat het ervoor met de evaluatie zorg op Waterland. 

Uitnodiging MSI voor oudergesprekken: kan het eerder? 

Ruben: we hebben dit jaar geen NJT. Dit blijkt wel verplicht te zijn. Er komt nu alsnog 

een opzet.  

13. Waterlandjournaal 

Trisha schrijft een stukje voor het Waterlandjournaal. 

14. Sluiting 

 
 
 



 
Actiepunten 
 

Wat Wie  Gedaan 

Eisen jaarverslag  Ruben  

Navragen GMR format 
jaarverslag 

Zohra  

Brief naar Maurice over 
zorgen aantal onbevoegde 
mensen voor de klas.  

Bas  

Evaluatie zorg Agenda volgende keer 
Ruben  

 

   

   

 


