
Notulen MR vergadering 29 september 2021 
 
Aanwezig: Tom, Pieter (voorzitter), Luca, Ruben en Maurice 
Afwezig: Jasper en Karen 
Notulist: Tom 
 
Opening 
Pieter opent de vergadering om 19.34 uur. 
Er vindt een korte voorstelronde plaats waarin Luca en de OMR leden zichzelf voorstellen. 
 
Notulen vorige vergadering 
De notulen van 28 juni (notulen door Karen) worden besproken. De MR constateert dat deze 
notulen wel erg karig opgesteld zijn. Op meerdere plekken wordt spreektaal gebruikt (zoals bij 
punten 1 en 2 waar over “puntjes op de i” wordt gesproken). Ook wordt bijvoorbeeld onder punt 
4 geen enkele toelichting gegeven waar dit punt over gaat. De notulist wordt verzocht de notulen 
aan te passen, aan te vullen en geschikt te maken voor latere publicatie op de website. 
 
De notulen van 8 juli worden besproken en akkoord bevonden. 
 
Schema MR vergaderingen 
Er staan geen MR vergaderingen meer ingepland vanaf nu. Afgesproken wordt dat de MR 
vergaderingen afwisselend op dinsdagen en woensdagen plaatsvinden. Ruben zal een schema 
voorstellen en zorgen dat de notulist telkens vooraf bekend is. 
 
De twee resterende MR vergaderingen voor 2021 zijn wel al bepaald: 

 Dinsdag 2 november om 19.30 uur 

 Woensdag 8 december om 19.30 uur 
 
Maurice schuift aan bij het overleg. 
 
Goedkeuring Jaarplan en Jaarverslag 
De beide documenten worden doorgesproken, Maurice geeft een toelichting op, met name, het 
Jaarplan. De MR merkt op dat, met name, het Jaarplan voor de MR en zeker voor ouders soms 
moeilijk te begrijpen is. Er zijn nog een aantal spelfouten terug te vinden en er wordt veel van 
vaktermen gebruik gemaakt. Maurice geeft aan dat de doelgroep van het Jaarplan niet primair 
ouders is maar dat dit een intern stuk betreft. Maurice zegt toe dat hij een versie van het 
Jaarplan specifiek voor ouders zal maken en publiceren. Daarnaast zegt Maurice toe nog een slag 
over het document te doen voor spelling en taal. 
 
Wanneer genoemde aanpassingen doorgevoerd zijn, worden beide stukken akkoord bevonden 
door de MR. 
 
Financiële Update 
Maurice geeft aan dat het boekjaar dit jaar naar verwachting met een positief resultaat zal 
worden afgesloten. Dit positieve resultaat wordt gebruikt om de reserves aan te vullen aangezien 
voor de komende jaren een break-even resultaat wordt verwacht. In de eerstvolgende 
vergadering zal Maurice een update van de begroting voor het komende boekjaar aan de MR 
presenteren. 
 



Inzake de NPO gelden worden de besteden besproken. De MR wordt verzocht de verdeling van 
de NPO gelden te accorderen door middel van het zetten van een handtekening onder een 
document. Twee specifieke punten worden in de verdeling besproken. 
Ten eerste blijkt dat DHS een percentage van de NPO-gelden “afroomt” voor schooloverstijgende 
kosten. Maurice geeft aan dat de GMR hiermee akkoord is gegaan. Echter, het is niet duidelijk 
waaraan precies deze gelden worden besteed, wat dit voor Waterland betekent en wie 
controleert of de bestedingen volgens afspraak worden gedaan. Afgesproken wordt dat Ruben 
deze vragen neerlegt bij de GMR. 
 
Ten tweede blijkt er een post “onvoorzien” te zijn opgenomen bij de verdeling van de NPO-
gelden. Dit komt omdat de andere uitgaven niet precies tot het beschikbare budget optellen. 
Afgesproken wordt dat Maurice de MR informeert wanneer en waaraan dit budget wordt 
besteed. 
 
Met de bovenstaande opmerkingen meegenomen is de MR akkoord en ondertekent de 
voorzitter het document inzake de verdeling van de NPO-gelden. 
 
Werkverdelingsplan 
Het werkverdelingsplan dient door de PMR  akkoord bevonden te worden. Dat is inmiddels 
gebeurt. Met de MR bespreek Maurice de inhoud van het document, ter informatie. 
 
Rondvraag 
Tom vraagt zich af of ouders binnenkort weer de school in mogen, nu de 1,5 meter vervallen is. 
Maurice geeft aan dat hier nog over wordt nagedacht en dat nieuw beleid na de herfstvakantie 
zal ingaan op dit onderwerp. De MR bespreekt nog enkele opties met Maurice om ouders de 
kans te geven in school te komen en toch de rust in het gebouw te bewaren, dat is namelijk ook 
goed bevallen in de afgelopen tijd. Maurice neemt deze suggesties mee. 
 
Tom vraagt zich af wat de stand van zaken is aangaande de klacht die vorig jaar is ingediend en 
die tot een onderzoek van BMC heeft geleid. Maurice geeft aan dot het rustig is op dit front. 
Maurice heeft contact gehad met specifiek betrokken ouders en een goed gesprek gehad. 
Daarnaast is afgesproken dat de onderzoekster die het BMC-onderzoek heeft gedaan deze in het 
voorjaar van 2022 zal herhalen, zodat duidelijk wordt hoe de school er inmiddels voor staat. In 
oktober is ook een interne audit vanuit DHS gepland. Deze heeft niets met de klacht of het 
onderzoek te maken, maar is desalniettemin interessant omdat het een beeld geeft van hoe het 
met school gaat. 
 
Maurice vertelt dat het schoolplein komende week feestelijk geopend zal worden, met 
aanwezigheid van de Wethouder. Deze week zal een communicatie naar ouders hierover 
verschijnen. 
 
Sluiting 
De vergadering wordt om 21.00 uur gesloten. 
 

 


