
MR vergadering dd. 26 nov. 15 

Aanwezig:  Erwin van Beljouw (voorzitter), Wilco de Zwart (secretaris), Konrad van de Velden, 

Bas Gijsel, Wendy van Waes, Godfried Blaeke en Joost van Wijk. 

Afwezig (MK): Diana Bogaert, Sandra Goossen, Mirjam Goense. 

1. Welkom door de voorzitter 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Punt 4; ‘Sandra zegt’ 
Punt 8; ,  

3. Notulen web-versie 

Zie boven. 

4. Evaluatie verkiezingen 

Wilco de Zwart heeft zich terug getrokken toen er een nieuwe kandidaat zich aangemeld heeft. 

Hierop is de verkorte procedure gevolgd zodat nieuw lid vandaag al aanwezig kan zijn. 

TIP: Volgende keer mail niet via de vrijdag mail maar apart versturen. 

 

5. Leerlingtelling  01/10/2015 en prognose-cijfers  (zie bijlage)     

Met behulp van de cijfers van de stichting wordt er gekeken naar de toekomst van ’t Getij. 

6. Concept jaarverslag MR (loopt via Diana) 

Verslag heet iedereen ontvangen en wordt met een kleine aanpassing (jaartal wisseling via E.v.B.) 
goedgekeurd. Opmerkelijk is wel dat de directeur niet in het verslag vernoemd wordt hoewel hij 
altijd aanwezig is. Gelieve dit aan te passen. 

7. Begroting 2016 

Is nog niet gemaakt op bestuursniveau waardoor schoolbegroting ook nog niet ter informatie 
gepresenteerd kan worden. 

Schoolbegroting volgend jaar worden de volgende zaken: taalmethode, dakisolatie deel 2, plein, 
inrichting hoekje 5, 5/6 , vernieuwing beamers (enkele), vernieuwing vloer in kleuteromgeving. 

Er is een spanningsveld rondom de ‘schoolreserves’. 

8. Project “Stormbreker” 

Nieuw project binnen de school als antwoord op het stopzetten van Nautilus mogelijk gemaakt 
door DOS+ gelden voor kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken. Dit project start op 1 
december. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen gaan 1 x p/2 wkn. hier naartoe. 



  



9. Stand van zaken fusiegelden en 3 jarigen project; actie oudergeleding 

Oudergeleding heeft een conceptbrief opgesteld welke na goedkeuring van allen verstuurd zal 
worden naar CvB. 

10. Ontwikkelingen binnen school 

Nascholingsplan: Binnenkort start het eigen  (interne) nascholingsplan. 
Begrijpend lezen: Schoolbreed van begrijpend luisteren tot begrijpend lezen (van peuters tot gr. 8) 

Engels: Schoolbreed wordt er Engels aangeboden aan alleleerlingen. 
VVE-team (Voorschoolse Vroegschoolse Educatie): is deze week opgestart. In vergelijking met 
gemeente Terneuzen is gemeente Hulst nog niet zover. School is van mening dat dit voor de 
kinderen van Kloosterzande een verrijking zal zijn met als doel goede doorstroming en 
vroegtijdige onderkenning en signalering. Hierbij is “’t Poppeke” ook aangeschoven. 

11. Op weg naar een (I)KC…  

15 jan. gaat het team van ’t Getij een aantal IKC’s bezoeken om kennis te maken met 
verschillende modellen van IKC’s in Nederland (die een mogelijke optie zijn voor Kloosterzande). 
In de loop van volgend jaar zal er een inventarisatie gedaan worden wat het meest geschikte 
model is voor Kloosterzande. Een van de te nemen stappen hierin is de schooltijden. 

12. Subsidietrajecten:   

 Dos + ( wordt Scholen voor de toekomst) mogelijkheid tot volgend jaar weer. 

 Gezond op school; is toegekend. 

 Muzieksubsidie-project: landelijke subsidie hierover wordt eerst binnen het team een besluit 
over genomen omdat er ook een eigen investering (financieel) van de school verwacht 
wordt. 

 LOF-subsidie; nieuwe subsidie voor leerkrachten die willen experimenteren. 

13. Personele zaken: 

Mirjam komt in jan. terug werken. Zij gaat 4 dagen werken. In december wordt er verder 
gekeken met CvB hoe tijdelijke krachten in het nieuwe jaar eventueel nog ingezet kunnen 
worden.  

14. Grote materiële zaken:   

In 2016 dient er een nieuwe taalmethode aangeschaft te worden. Hiervoor zal er eerst een 
oriëntatie gedaan worden alvorens er een aangeschaft zal worden. 

15. GMR zaken: 

Er is nog steeds een vacature binnen de PGMR-geleding! 
Het jaarverslag dient na aanpassing doorgestuurd te worden naar de GMR. 

  



16. Rondvraag 

- Er wordt afscheid genomen van Wilco. Dank voor je inzet, visie/inzicht vanuit een andere 
hoek en kritische en positieve inbreng. We zullen je blijven uitnodigen voor de vergaderingen 
om als adviserend lid aan tafel plaats te nemen. 

- School is gestopt met CITO-eindtoets, deze wordt vervangen door ‘ROUTE 8’. 
- R. v/d Broecke treedt terug uit het CvB en wordt stafhoofd. 
- De geprinte Nieuwsbrief wordt digitaal aangeboden voor iedere vakantie. 
- Mededelingen vanuit de MR kunnen via de vrijdagmail meegestuurd worden, 
- Vergaderdata vaststellen; volgende vergaderingen 04-02, 31-03 en 16-06 

17.    Sluiting:  21:55 

  

 

 


