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Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Donderdag 8 oktober 2015 

 

 

Aanwezig : Bas, Joost, Wendy, Sandra, Diana 

Namens directie : Godfried 

Afwezig (m.k.): Erwin, Wilco 

 

 

1 Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

Welkom allemaal, namens de voorzitter. Hijzelf is afwezig, Sandra 

neemt de honneurs waar. Mirjam is afwezig vanwege ouderschapsverlof, 

Daan is geboren! 

Barbara en Karin hebben aangegeven niet langer op de publieke tribune 

te zitten. We nemen op een later tijdstip op gepaste wijze afscheid van 

ze. 

 

Er zijn geen extra toevoegingen aan de agenda van vandaag. 

 

2 Notulen vorige vergadering 

Enkele aanpassingen in de notulen, Diana neemt dit mee. 

 

Blz 1: namens directie, Mirjam is personeelsgeleding 

Blz 2: dit besef .... Anders formuleren. 'Het wordt niet officieel 

bijgehouden....' Dit veranderen in taakverdeling/taakbeleid waar 

leerkrachten op kunnen intekenen/ akkoord kunnen gaan. 

11: een "in" teveel 

Blz 3: 13: bevalling: bevallen 

12: er met hoofdletter. 

 

 Niet vermelden dat het de webversie betreft. Veranderingen in de 

webversie in kleur aangeven. 

 

3 Huishoudelijk reglement 

Sandra heeft nog een paar kleine aanpassingen gedaan n.a.v. de vorige 

vergadering. Bas zal deze mede ondertekenen. Het reglement is hierbij 

vastgesteld! 
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4 Jaarplan 2015-2016 

Dit jaar is er echt een focus gelegd op begrijpend lezen, Engels en IKC- 

ontwikkelingen. Dit is aan alles omtrent school terug te zien. Ook 'Teach' 

en NT2 krijgen de nodige aandacht. Er zijn nog geen grote aantallen Nt2 

kinderen, er is nog ruimte. Sandra zegt dat er eventueel een potje is 

waarmee (landelijke regeling) hier extra budget kan worden 

aangevraagd. Dit wordt nagevraagd. 

Vakspecialisten, routeplannen, leren van elkaar als leerkracht zijnde 

(indien mogelijk binnen de cluster Oost). 

De MR blijft hierover graag op de hoogte.  

 

Jaarplan 2014-2015 de eindversie moet nog overlegd worden. 

 

 5 Begroting 

Schoonmaak: niet helemaal goed begroot. Waarschijnlijk met het 

fuseren enigszins misgegaan. De werkelijke kosten liggen rond €35.000 

terwijl er €9.000 voor gereserveerd is. Op verschillende gebieden zijn er 

soms vreemde posten te zien: printer, software, energiekosten...  

Nu, in 2015, is het rustiger, klopt alles beter. De begroting van 2015 is 

'eerlijk' en klopt veel beter en wordt goed in het oog gehouden.  

 

Begroting 2016 

Wordt vervolgd. 

 

6 Taakbeleid op schoolniveau 

Ter info: het programma Cupella wordt gebruikt om alle taken van de 

leerkrachten te inventariseren. Dit wordt aangeboden aan de 

leerkrachten ter akkoord. Het is lastig om het evenwicht tussen 

fulltimers en parttimers te houden hiermee. Het is een indicatie van de 

uren, niet alles wordt hier in meegenomen. 

 

7 Werkgroep werkdruk 

Een werkgroep binnen school heeft geïnventariseerd hoe het met de 

werkdruk is gesteld. Dit jaar staat alleen op de agenda om op basis 

hiervan adviezen te geven. Dit wordt volgende week gepresenteerd. 

8 Fusiegelden en 3-jarigen project 

Hoe verder? De ontwikkelingen zijn hetzelfde gebleven, Nieuw-Namen, 

Koewacht, Clinge, Sas van Gent. Over de brief: wordt hier nog wat mee 

gedaan of is deze al verstuurd? Sandra vraagt dit na bij Erwin. 
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9 Ontwikkelingen binnen de school 

Veel zaken zijn eerder in de vergadering besproken. 

Engels vanaf kleuters, uit onderzoek blijkt dat dit heel erg goed is. 

 

10 Subsidietrajecten 

In principe is men het eens, het hoe en wat wordt 30 oktober vastgesteld. 

Eerst zullen hier de plustrajecten van gesponsord worden. Ook het 

project gezond op school. 

 

11 Verkeer 

De gemeente Hulst zet twee borden, het laat even op zich wachten. De 

andere trajecten zijn doorgesproken. 22 oktober is er een bijeenkomst 

met de buurt om deze te laten meedenken over bepaalde 

maatregelingen. De goedkeuring van de buurt is wel een vereiste. 

Credits ook voor de werkgroep verkeer! 

 

12 Personele zaken 

Juffrouw Mirjam komt in januari terug, juf Marjolijn na de 

herfstvakantie. We sturen Mirjam een kaartje namens de MR-leden. 

 

13 Grote materiële zaken 

De onderbouw heeft nieuwe meubels, leuk en praktisch. Het plein is 

werk in uitvoering, een derde deel is al gerealiseerd. Het plan ligt klaar.  

34 zonnepanelen zijn besteld ter investering. Dit zou zeker een 

besparing moeten opleveren.  

 

14 GMR-zaken 

Er is geen informatie betreffende de GMR. 

 

15 Taakverdeling MR 

Wilco staat op de nominatie voor herverkiezing. Formeel moeten we een 

verkiezing uitschrijven. We vragen na of Wilco zich herkiesbaar stelt. 

Joost neemt dit op zich. 

De vraag rijst of er voor leerkrachten ook een maximale tijd zou moeten 

zijn. Sommige leden gaan hun 10-jarig jubileum tegemoet. Hier wordt 

nog eens over gebrainstormd en er wordt gepolst in het team of er 

liefhebbers zijn. 
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16 Rondvraag 

Diana: wanneer het moet jaarverslag aangeleverd worden. Dat is 

oktober/november. De basis is klaar, hij wordt in de volgende 

vergadering aangeleverd.  

 

Joost: vergaderdata vaststellen? We laten Erwin een opzetje maken en 

kijken daarna of het werkbaar is. 

 

Sandra: spreekuur jeugdverpleegkundige, werkt dit? Het begint te 

lopen. Dit heeft even tijd nodig. Er wordt ook actief verwezen door 

school, maar het moet nog groeien.  

 

Sandra: doen alle kinderen mee aan het schoolfruit? Er doen net geen 

220 van de 275 kinderen mee. Waar dat aan ligt is niet helemaal 

duidelijk. Van wat bekend is heeft het grootste deel van de kinderen 

altijd wel iets te eten bij voor in de pauze. Toch zijn er af en toe wel 

kinderen zonder iets.  

 

17 Sluiting 

 

Volgende vergadering: deze datum wordt later doorgegeven.  

 

Diana Bogaert 

 

 


