
 

Notulen MR vergadering 8 december 2021  

Aanwezig: Jasper, Tom, Karen, Luca, Ruben, Pieter en Maurice 
Afwezig:  
Notulist: Jasper 
 

1. Opening 

Pieter opent de vergadering. De begroting was volgens Ruben al goedgekeurd door 
het bestuurskantoor, hoewel de MR nog geen goedkeuring heeft gegeven. 
Inhoudelijk heeft de MR geen opmerking over de meer-jaren begroting maar de 
procedure is niet geheel duidelijk. 
 

2. Goedkeuring notulen vorige vergadering: De formulering wordt hier en daar 
aangepast. De besteding van afgedragen NPO gelden wordt aangepast. 
 

Maurice sluit aan: 
 
3. Mededelingen over het team 

Maurice: Coronabesmettingen zijn beperkt (alleen individuele gevallen). De huidige 
omstandigheden zijn goed te handlen. Wel is het moeilijk om lessen op te vangen als 
een docent afwezig is.  
Maud van Elburg zal nog voor het eind van het schooljaar vertrekken. Dit levert een 
vacature op.  
Alle scholen zijn gevraagd om hun mening over vroeger te sluiten voor de 
kerstvakantie. Maurice gaf aan dat open blijven te behappen is maar een pas op de 
plaats is misschien geen slecht idee. Het bestuur geeft aan dat ze bij de PO-raad 
zullen voostellen om een week voor de kerstvakantie te sluiten zonder 
thuisonderwijs. 
Indien de school vroeger sluit, waarom wordt er in die week geen thuisonderwijs 
gegeven? Daar heeft Maurice nog geen antwoord op ontvangen. Pieter vraagt of 
daar deze week nog duidelijkheid over komt. Op 13/12 komt een uitspraak 
(persconferentie). 
Pieter vraagt naar hoe de huidige maatregelen op school gaan. Er zijn tot dusver 
geen problemen. Enkele ouders hadden bezwaar tegen de maatregelen op school. 
Vooralsnog zijn de testen en mondkapjes dringend advies. De school volgt het advies 
op. De meeste ouders reageren goed en houden kinderen thuis volgens de 
richtlijnen. 
 

4. Samenwerking met de Bonte Vlinder 
Maurice is benaderd door bovenschoolse directeuren. De Bonte Vlinder is op zoek 
naar plek voor (3 a 4 groepen van 10) hoogbegaafde kinderen met specifieke 
behoeften waarvoor bij de Bonte Vlinder geen ruimte is. Waterland heeft ruimte 
omdat niet alle lokalen worden gebruikt voor klassen. Op deze manier wordt ook 
voorkomen dat leegstand binnen het schoolgebouw door andere partijen wordt 
opgeëist. Maurice gaat binnenkort bij de Bonte Vlinder kijken om te zien wat deze 
kinderen nodig hebben. Onderwijskundig komt zo ook expertise de school in. Wat 



betekent dit voor de mr inspraak? De Bonte Vlinder komt met kinderen en 
personeel. De Bonte Vlinder huurt de ruimte en de groepen blijven formeel 
onderdeel van de Bonte Vlinder. 
 

5. Vaststellen begroting 
Maurice heeft een gesprek gehad met DHS en er is aangegeven dat vanuit DHS 
akkoord wordt gegaan met het voorstel. De mr hoort wel eerst goedkeuring te 
geven. Pieter gaf aan dat een volgende keer de juiste volgorde moet worden 
aangehouden. Maurice presenteert de meerjarenbegroting. Factoren die meespelen 
zijn NPO gelden die straks gaan wegvallen en veranderingen in het leerlingenaantal. 
De ruimte voor fte’s wordt kleiner. Waterland heeft een goede reservepositie. 
Daarmee kan een tekort in 2022 worden opgevangen zonder dat dan al gesneden 
wordt in fte’s. Het verschil tussen baten en inkomsten heeft wellicht te maken met 
de afdracht aan de stichting. Ook leerlingenaantallen hebben invloed op de baten. 
Muziek, techniek en programmeren kan na het wegvallen van NPO wellicht niet 
worden voortgezet. 
Investeringen zijn ingeboekt voor ict, leermiddelen en meubilair. De grote 
investering in 2024 heeft te maken met vervanging van digiborden en ict. 
Een gezonde reserve zit tussen 3% en 12%. Daar voldoet Waterland aan. 
 

6. Status verloop schoolplan 
Maurice heeft het schoolplan met de mr gedeeld. Er is extra aandacht voor cyclisch 
werken. Ongeveer de helft van de aandachtspunten zijn inmiddels behandeld en het 
doel is om alle punten voor het eind van dit schooljaar aandacht te geven. 
 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag 
Ruben: De ingekomen brief van de GMR i.v.m. de goedkeuring van de besteding van 
afgedragen NPO gelden is besproken. De brief geeft alleen aan dat het (aangepaste) 
voorstel is goedgekeurd. Meer details zouden moeten worden opgevraagd bij de 
directeur. Maurice moet de definitieve versie nog ontvangen en zal deze met de mr 
delen. 

 
8. Sluiting 

18 januari is de volgend mr-vergadering. Pieter sluit de vergadering 
 


