
Notulen MR-vergadering woensdag 28 november 2018 
 
Tijd: 19.30 uur MR intern en 20.30 samen met Margot  
Plaats: De Waterlelie; personeelskamer  
Aanwezig: Joost, Tanoeja, Nafisa, Esther, Saskia M, Saskia P.  20.30 Margot 
Afwezig: - 
Notulist: Saskia P. 
  
1. Opening  
 
Joost opent de vergadering.  
Er wordt gevraagd om foto’s van de nieuwe MR-leden voor op de site. Zij zullen deze z.s.m. 
doorsturen. Esther vraagt om de tijd te bewaken.  
 
2. Vaststellen agenda  
 
Geen punten toegevoegd.  
 
3. Binnengekomen post  
 

- Uitgaande post/e-mail. Geen.  
- Binnengekomen e-mail. Er is geen post binnengekomen.  

 
4. Verslag MR vergadering nov 2018  
 
Geen opmerkingen. 
 
5. Begroting ouderbijdrage OR 
 
Helaas kon er niemand van de OR aanwezig zijn om uitleg te geven over de begroting. Er zijn wel 
een aantal vragen:  

- Weten leerkrachten dat er 50,- klassenbudget is? Esther vertelt dit morgen tijdens 
de dagstart. 

- Het bedrag voor moederdag- en vaderdagcadeaus is verlaagd naar 50 cent per 
kind. Waarom is dit? We vinden dit erg karig. Ons voorstel zou zijn om een bedrag 
van 650,- te begroten. Zo kan je 1 euro per kind per feestdag besteden. 

- 200,- aan kerstversiering en 200,- voor de kerstactiviteit vinden we veel, zeker om 
dit ieder jaar te begroten. We vragen ons af wat er precies van gekocht wordt. Idem 
geld voor de 150,- voor de boekenmarkt. Het is onduidelijk waar dit geld aan is 
opgegaan. 

Wat bijzonder is, is dat er al dingen zij afgeschreven terwijl de begroting nog door de MR moet 
worden goedgekeurd. Zoals eerder aangegeven verwachten we eind juli 2019 de begroting voor 
2019-2020. 
We missen ook de jaarafrekening van vorig jaar. Als we deze hadden gehad hadden we zelf ook al 
kunnen achterhalen waarom er voor bepaalde bedragen is gekozen. Deze willen we graag nog 
ontvangen.  
We vinden het belangrijk dat het geld van de ouderbijdrage bij de kinderen terecht komt en dat 
blijkt wel uit de begroting. Ook vinden we het erg positief dat er al 57% van de ouderbijdrage 
binnen is.  
We willen nogmaals de OR uitnodigen om een deel van de volgende vergadering bij te wonen 
zodat ze dingen kunnen verhelderen.  
 
 
 
 



6. Jaarplan CBS De Waterlelie 
 
We lopen het jaarplan na. De werkdrukverlichtingsgelden worden goed besteed. Esther legt uit hoe 
we dit geld gebruiken. Leerkrachten worden vervangen voor een dagdeel en kunnen dan aan hun 
administratie/ lesvoorbereidingen/ rapporten e.d. werken. Dit staat allemaal vastgelegd in een 
rooster, waarbij er vervanging voor de leerkracht is ingekocht. De leerkrachten zijn hier zeer 
positief over. Ook is er dankzij de werkdrukverlichtingsgelden ruimte voor een techniekdocent en 
extra gym. Dit wordt door zowel de leerkracht als de kinderen positief ontvangen. 
 
Tanoeja vraagt zich af wat de studiereis naar Barcelona inhoud. De school doet mee aan een 
onderzoek (DEIMP) waarbij er uiteindelijk een App ontwikkelt gaat worden. Voor dit onderzoek gaat 
een deel van het team op studiereis om daar ideeën op te doen voor op school. Deze school komt 
in maart bij ons kijken. Het is uitwisseling van kennis.  
 
Er zijn vragen over het schermgebruik omdat er veel op tablets wordt gewerkt. Wat is het beleid 
van de school hierop? We laten leerlingen niet langer dan een half uur aaneengesloten op de 
Snappet / I-pad werken. Als je de vakken bij elkaar optelt kom je op 1,5 a 2 uur schermtijd per dag. 
Belangrijk is wel om dit ook in het team levend te houden.   
 
 7. Voorstel verhoging overblijfgeld schooljaar 2019-2020 
 
Het bedrag van het overblijfgeld wordt per schooljaar 2019-2020 verhoogd. Het is al jaren niet 
aangepast, dus het bedrag zal sowieso vanwege inflatiecorrectie verhoogd worden. De MR gaat 
akkoord met het voorstel 1 dag per week : 50,-  
                                         2 dagen per week: 100,- 
                                         3 dagen per week: 150,- 
                                         4 dagen per week: 200,- 
Tijdens de studiedag op 16 november hebben we de overblijf besproken en d.m.v. intervisie ideeën 
aangedragen om de kwaliteit van de overblijf te verhogen. Margot heeft met Esther en Saskia M. 
deze ideeën verwerkt in een opzet voor een plan om de overblijf te verbeteren. Zodra er een echt 
plan ligt wordt de rest van het team geïnformeerd.  
 

 
 
8. Mededelingen 
 

o Van SCOH: Geen mededelingen 
 

o Van CBS De Waterlelie: We gaan onderzoeken of ouders anders kunnen betalen. Het 
gebruik van Wiscollect moet het betalen voor ouders gemakkelijker maken.  

 
o Van GMR: De begroting wordt nog niet aan de MR meegedeeld. We vragen ons af wat de 

MR nog mag doen met de begroting. Hebben we inspraak? Mogen we er iets van vinden? 
En waarvan precies? Saskia M. vraagt dit na bij G. v. Drielen. 

 
 
10. Sluiting 
 
Joost sluit de vergadering met de mededeling dat dit zijn laatste jaar in de MR zal zijn.  

 

 
 
 


