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Notulen 
MR OBS Waterland 

 

Datum : 11 april 2019 

Tijd : 16:30 – 18:00 uur 

Locatie : OBS Waterland, Den Haag 

 

Deelnemers (PMR) : Zohra Moudian, Ruben Houtepen, Samantha Korver 

Deelnemers (OMR) : Marjon Schulp-Gielisse,  

Gast :  Maurice Schaepkens,  

Afwezig : Bas Hania (Voorzitter), Trisha Abhelakh, Daniël Huijbens 

Notulist :  Ruben Houtepen 

    

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen 
a. Personele ontwikkeling  

Marlies en Samantha gaan 2 en 3 weken na de meivakantie met 
zwangerschapsverlof. De directie is druk op zoek naar vervangers. 
Marjon geeft als tip om ouders van onze school te benaderen die een PABO 
achtergrond hebben.  
 

b. Terugkoppeling inspectiebezoek  
 De inspectie heeft een themaonderzoek zorg gedaan. De dossiers van 4 
leerlingen zijn bekeken. Verder is de samenwerking met SPPOH onder de loep 
genomen. De leerkrachten en ambulante begeleiding van deze leerlingen zijn 
ook bevraagd. 
Vanuit beide partijen is deze ochtend als prettig ervaren. Als leerpunt hebben 
we meegekregen dat we de ontwikkeling die nu in de zorg genomen wordt, 
moeten doorzetten. Verder kregen we het advies om in gesprek te gaan met 
de adviseur van SPPOH. De samenwerking met de adviseur moet anders of er 
moet een andere adviseur komen. 

 
3. Financiële jaarafsluiting 

De huidige stand van zaken is zorgelijk vanwege de inhuur van uitzendkrachten. De 
belangrijkste reden hiervoor is de 3,5 FT aan uitzendkrachten die we in onze formatie 
hebben staan.  
 

4. Vervanging bij ziekte 
Er wordt gevraagd of we beleid maken bij ziekte van en leerkracht? Er wordt 
momenteel gekeken wie er beschikbaar is voor vervanging  en wat de mogelijkheden 
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dan zijn. Hier is niet elke keer dezelfde oplossing voor en wordt dus per situatie 
bekeken.  
 
 
 

5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen 
 

6. Goedkeuring notulen en actielijst doornemen 
Notulen zijn goedgekeurd 
 

7. Profilering Waterland 
Dit punt is afkomstig van de jaarplanning. Onduidelijk is op dit moment wat de 
status, planning en prioritering is van de profilering. Maurice gaat dit bespreken met 
Bas bespreken en het wordt voor het volgende overleg geagendeerd.  
 

8. Stand van zaken 
Geen updates 
 

9. Jaarverslag MR 2018 
Zohra heeft uitgezocht hoe een dergelijk jaarverslag eruit moet komen te zien. 
 

10. W.v.t.t.k & Rondvraag 
Geen punten 
 

11. Waterlandjournaal 
Geen input deze keer 
 

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 

 


