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Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Donderdag 4 februari 2016 

 

 

Aanwezig : Konrad van de Velde, Mirjam Goense, Sandra Goossen, Bas 

Gijsel, Wendy van Waes,  Joost van Wijk en Diana Bogaert 

Namens directie : Godfried Blaeke 

Afwezig (m.k.): Erwin van Beljouw 

 

 

1 Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

 

Joost neemt voorzitterschap over deze avond  

Welkom Mirjam.  

 

Geen ingekomen stukken 

 

Extra agendapunt: Taak Diana (secretaris) ter overname  

Diana past notulen aan  

Controleren welke notulen nog op de site moeten 

 

2 Halfjaarevaluatie jaarplan 

 

Checken waar school staat. In de volgende vergadering is dit intern 

besproken en zijn de cito's afgelopen en krijgt het een plaats in de 

vergadering. 

 

3 Voorstel vakantierooster 

 

Oudergeleding MR gaat akkoord met het inplannen van een datum 

voor de studiereis door de werkgroep “Finland”. Deze vrije dagen zijn 

geen extra vrije dagen, maar het zijn de 'verplichte' vrije dagen per 

schooljaar maar dan geclusterd. Argumenten voor (verbetering van het 

onderwijs is het uiteindelijk doel van deze reis, hele week achtereen 

vrij, goedkope(re) mogelijkheden om een vakantie te plannen, ruim van 

te voren bekend en naar ouders te communiceren) en tegen (3 dagen 
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extra opvang: toch niet, aangezien deze dagen evengoed gepland 

zouden worden, alleen voor kinderen van basisonderwijs, eventuele 

oudere broers en zussen moeten gewoon naar school) zijn door de 

oudergeleding tegen elkaar afgezet en er is besloten om dit voorstel 

aan te nemen met als voorwaarde dat dit tijdig aan de ouders wordt 

gecommuniceerd. Een eventuele heroverweging staat open, mocht uit 

de inventarisatie blijken dat er te weinig animo is vanuit de 

leerkrachten. 

 

4 Jaarverslag 

  

Jaarverslag mag doorgestuurd naar de GMR: Diana. Kleine 

aanpassing, zie notulen 

 

 5 Begroting 2016  

 

Nog niets definitief. Er is wel een gesprek over geweest waarin diverse 

punten zijn besproken. Het onderwerp 'reserves' is nog niet gerond, het 

is nog niet duidelijk of dit in een algemene pot Perspecto gaat of dat dit 

toch voor school is. Wordt vervolgd.  

 

6 Fusiegelden 

 

Erwin heeft actie ondernomen in de vorm van een brief op te stellen. 

Komt volgende vergadering terug. 

7 Hoogte vrijwillige ouderbijdrage 

 

Deze staat nu op €0,-. Het voorstel is om dit mee te nemen met het oog 

op het IKC-traject. Is dit nog wel van deze tijd? Tijd voor reflectie. Het 

is altijd vrijwillig en kinderen worden nooit buitengesloten wanneer 

ouder dit niet (kunnen) betalen. Het is goed om voor ogen te hebben 

wat het doel is van dit geld, waarom vraag je dit? Wat ons betreft is 

alles bespreekbaar, maar moet duidelijk zijn waar dit voor bestemd is. 

Er is dus zeker ruimte om dit te bespreken, maar graag een duidelijk 

plan. 

 

 

 

8 Ontwikkelingen binnen school 
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Engels wordt besproken en geëvalueerd. Eigen nascholingplan: 

specialismen worden onderling gedeeld om op deze manier geld te 

besparen voor de reis naar Finland. Begrijpend lezen is een 

aandachtspunt binnen school. De werkgroep komt na de vakantie 

bijeen, de resultaten laten tot nog toe te wensen over. VVE: focus op de 

hele jonge kinderen. Dit alles is in ontwikkeling. Het gaat om kinderen 

die achterstand hebben of juist een grote voorsprong. 

 

9. IKC Stuurgroep en projectgroep 

 

Projectplan wordt verder ontwikkeld. 15 januari is er een studiereis 

geweest waarin 2 - totaal verschillende - scholen zijn bezocht. Moraal 

van het verhaal: er is nog veel werk om een IKC tot een IKC te maken. 

Het is niet alleen de buitenkant, maar het gaat om meer. Dit is een 

mooie bewustwording geweest en heeft ieder aan het denken gezet. 

Hoe dit kenbaar te maken? Is een klankbord misschien een optie? Het 

is wel een optie om dit alles eens goed door te nemen. Communicatie is 

van belang. De toekomstvisie met betrekking tot dit alles moet medio 

2017 duidelijk zijn. Eind maart zou hier meer bekend over moeten zijn. 

 

10 Subsidietrajecten DOS+ (scholen voor de toekomst) 

 

Dit is het project ‘Stormbrekers’ dat onlangs van start is gegaan. 

Gezond op school. Deze is al toegekend en dit wordt toegeschreven aan 

het schoolfruit. Muzieksubsidieproject is iets ingewikkelder. €20.000 

over 3 jaar wordt gesubsidieerd, maar school moet ditzelfde bedrag 

investeren in lesuren, instrumenten e.d. Sonja Buysrogge is hiermee 

aan de slag gegaan om zodoende de subsidie binnen te krijgen. Ook dit 

wordt vervolgd. 

 

11 Personele zaken 

 

De algemeen directeur heeft per 1 april ontslag ingediend. Gezocht 

wordt naar een interim-directeur tot september. Daarnaast loopt een 

procedure voor een vervanging. Er zijn veel stagiaires op school, alles 

loopt goed. Extra inzet NT2-gelden is verlengd; dit wordt op 

verschillende manieren ingezet ten behoeve van deze kinderen. Na mei 

wordt dit weer gepeild.. 

12 Grote materiële zaken 
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Verschillende nieuwe taalmethoden zijn aangekomen ter 

inventarisatie. Dit wordt van alle kanten bekeken door werkgroepjes, 

om zodoende een passende methode te kunnen kiezen. 

 

13 GMR 

 

Er valt uit de documenten die gedeeld worden weinig te halen voor een 

MR. We vragen ons af wat nu eigenlijk de meerwaarde is voor ons. De 

vraag is of we hier iets mee moeten. Konrad geeft aan deze mails niet 

te krijgen. Joost gaat hier ach 

teraan en kijkt meteen of Wilco al de mailing uitgehaald is. Dit is goed 

ter sprake te brengen wanneer de GMR op bezoek komt. 

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 Rondvraag 

 

Wendy: kan de informatievoorziening vanuit de MR nog 

transparanter? Misschien het stukje vanuit de voorzitter terug in de 

nieuwsflits met een link naar het verslag? Kan het meer up to date? 

Dit nemen we mee naar de volgende vergadering.  

Sandra: hoe was de bijeenkomst MR en passend onderwijs? Dat was 

niet echt de moeite waard, helaas. Hoeveelheden schoolfruit, het is niet 

echt heel veel. Dit wordt vanuit verschillende kanten beaamd. Dit 

wordt nader bekeken door Godfried. Het incident met de politie-auto 

deze week; is dit besproken met de ouders van de kinderen uit deze 

klas? Dat niet, het is besproken met de kinderen uit de klas. Dit is 

zorgvuldig overdacht.  

 

Diana: zou graag willen dat iemand anders de taak van secretaris op 

zich neemt. Vanwege een groot tekort aan tijd verloopt de 

administratie rondom de vergaderingen niet zoals gewenst. Niemand 

voelt zich geroepen maar iedereen wil wel zijn/haar steentje bijdragen. 

Besloten wordt dat Diana voorlopig aanblijft als secretaris.  

 

17 Sluiting 

 



 

 

5 

Volgende vergadering 31 maart. Zelfde tijd, zelfde plaats! 

 

Diana Bogaert 

 

 


