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Notulen 
MR OBS Waterland 

 

Datum : 16 mei 2019 

Tijd : 19:30 – 21:00 uur 

Locatie : OBS Waterland, Den Haag 

 

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

Deelnemers (OMR) : Bas Hania (Voorzitter), Marjon Schulp, Trisha Abhelakh 

Afwezig : Daniël Huijbens, Samantha Korver. 

Notulist :  Trisha Abhelakh 

    

1  / 2.Vaste agendapunten 
Opening en mededelingen 

Voor de agendapunten 1 tot en met 4 schuift Maurice aan. 

Groep 5 en 6 en klassenindeling volgend jaar. 

Op 8 april is er een bijeenkomst geweest voor de ouders van de groepen 5 en 6. Tijdens deze 
bijeenkomst konden ouders vragen stellen. De bijeenkomst was goed bezocht. Op 20 mei 
gaat de nieuwe situatie in. Na afloop waren er nog een aantal ouders langs geweest. Zij 
hadden meer vragen op welke gronden er beslist wordt wanneer een kind in de combigroep 
wordt geplaatst. Er zal gekeken worden of er de behoefte is om een 2de bijeenkomst te 
plannen. De veranderingen zullen ook in groep 3 en 4 plaatsvinden, maar dan met ingang van 
het nieuwe schooljaar. In het nieuwe schooljaar wordt er met 12 groepen begonnen.  

 

Er wordt nog gekeken naar de meest optimale verdeling van de groepen in de gebouwen. 
Vooralsnog blijven de klassen verdeeld over twee gebouwen.  

 

Veiligheidsplan 

Het veiligheidsplan is onderdeel van het jaarplan. Meer mensen zullen naar een BHV cursus 
worden gestuurd en er komt een ontruimingsplan.  

 

3. Voortgang schoolplan, jaarplan en schoolgids 

De planning in mei is niet gehaald. Op 7 juni komt het team bij elkaar en dan wordt het 
jaarplan en het werkverdelingsplan besproken. Op 25 juni zal dit aangeboden worden aan de 
MR. Deadline is dat deze rond 15 juli bij DHS wordt ingediend. 
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4. MR verkiezingen 

Alle zittende ouders verlaten de MR. Er zijn op dit moment meer aanmeldingen dan plekken. 
Er zullen dus verkiezen worden gehouden. Marjon zal de ouders benaderen die zich hebben 
aangemeld.  

 

Toevoeging: In het waterlandjournaal nr. 13 is aangegeven dat er vier ouders zullen toetreden 
tot de MR. Dit zijn Pieter Boot, Tom van der Zalm, Christel Visser en Jasper Andeweg. 

 

De volgende MR-vergadering zullen zij worden uitgenodigd.  

 

5. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er is alleen een nieuwsflits van de GMR binnengekomen. Er stond een stuk in over MSI en 
foto’s  

 

6. Goedkeuring notulen en actielijst 

Geen opmerkingen. De notule van de vorige vergadering is goedgekeurd. Geen actielijst. 

 

7. Jaaragenda 

Er moet nog een huishoudelijk reglement worden opgesteld. Verder zijn alle punten die op de 
jaaragenda stonden opgepakt.  

 

8. Stand van zaken 

a. GMR 

In de nieuwsflits stond dat er GMR verkiezen zijn.  

b. OR 

Geen nieuws van de OR 

 

c. Leerlingenraad 

Er zullen binnenkort ook leerlingenraadverkiezingen zijn.  

 

9. Jaarverslag MR 2018 opstellen  

Vermelding van de perikelen rondom groep 5 en 6, plus de ontwikkelingen in 3 en 4.  

Zie bijlage 

 

11. W.v.t.t. & Rondvraag 

Expatwerving: Maurice heeft aangegeven dat dit nog niet is opgepast. Er blijven 
aanmeldingen binnenkomen.  

0-groep: Op dinsdag 16 april zou dit worden geevalueerd. De toekomst zal worden 
besproken. Maurice gaf aan dat de instroom in groep 1 makkelijker is.  
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Formatie: Maurice is hiermee bezig. Het streven is dat er in het schooljaar 2019/2020 geen 
uitzendkrachten meer zijn. Er zal worden geprobeerd om een techniekklas en de plusklas te 
laten terugkomen. Dit zal intern worden opgelost.  

 

12. Waterlandjournaal 

Niks te melden dit keer. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 21:00 de vergadering. 
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Bijlage 
 

Jaarverslag MR 2018. 

 

Twee leerkrachten van de groepen 5 en 6 gingen tegelijkertijd met bevallingsverlof. Helaas is Maurice er niet in geslaagd invallers te vinden. 
Derhalve is ervoor gekozen om nog dit schooljaar van 4 groepen (groepen 5a, 5b, 6a, en 6b) naar 3 groepen te gaan. Er zal één groep 5, één 
combigroep 5/6 en één groep 6 worden geformeerd. Op deze wijze kan Maurice waarborgen dat er goede en ervaren leerkrachten voor de klas 
kunnen staan die reeds een aantal jaren op Waterland meedraaien. Daarbij is tevens geanticipeerd op het dalende leerlingenaantal en het 
negatieve resultaat dat de komende jaren is begroot. Volgend schooljaar zullen de groepen 4 en 5 (thans in het schooljaar 2018-2019 groepen 
3 en 4) ook worden omgevormd tot één groep 4, één combigroep 4/5 en één groep 5.  


