
Notulen vergadering MR d.d. 31 maart 2016 
 
Aanwezig :   Godfried, Erwin, Joost, Wendy, Miriam, Bas, Konrad, Sandra (notulen) 
Afwezig met kennisgeving:  Diana 
 
1. Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 
Erwin heet de aanwezigen welkom. Diana is afwezig vandaag. Sandra zal notuleren. 
Er zijn geen toevoegingen op de agenda. 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
2.     Notulen 4 februari 2016 
 
Notulen 4 februari 2016: naar aanleiding van en tekstueel  

 6. De brief aan het bestuur is niet verstuurd. Komt terug op de agenda.  

 Tekstueel: ‘tevens’ i.p.v. ‘tegens’ 
 
Joost vraagt Diana om de formulering van punt 6 aan te passen. 
Notulen 4 februari 2016 worden vervolgens op de website geplaatst.  
 
3.     Webversie notulen 4 februari 2016 
 
Zie agendapunt 2.   
  
4.     jaarplan halfjaarevaluatie: stand van zaken  
De MR neemt kennis van de halfjaarevaluatie. Deze wordt ook aan het bestuur verstrekt.  
 
5.     Vakantieregeling 2016-2017 en studiedagen;  nieuw voorstel ivm vakanties in Finland  in 
relatie met Finland-studiereis   (toelichting door Godfried)  
Bijgevoegd het vakantierooster van Perspecto. 
De vraag die voorligt is: geeft de oudergeleding toestemming om de kinderen in maart een week vrij 
te geven? Per saldo hebben de kinderen dan 2 dagen extra vrij. Alle studiedagen zijn ingezet. 
De oudergeleding kan instemmen met het voorstel om een week verlof te geven, zodat het team 
inspiratie op kan doen in Finland. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de kinderen en de school 
 
Konrad pleit voor een week vakantie aansluitend of voorafgaand aan een vakantie.  
De MR sluit zich hierbij aan. De leerkrachten erkennen dat dit voor kinderen inderdaad meer 
regelmaat en rust geeft.  
Voorkeur:   Week 6 tot en met 10 maart 
Godfried bespreekt dit voorstel met een positieve insteek ook met het team.  
Indien deze week niet mogelijk blijkt benadert Godfried de MR met nieuwe alternatieven.  
 
Erwin vraagt aandacht voor vroegtijdige en zorgvuldige uitleg aan de ouders.  
 
6.     jaarverslag MR vaststellen en opsturen naar GMR en ouders  (loopt via Diana)  
Geen opmerkingen.  
 
7.     Begroting 2016; concept begroting 2016…. (toelichting en bijlage )  
Godfried geeft een toelichting op de begroting.  
Uit analyse blijkt, dat een aantal uitgaven ten onrechte op de begroting van ’t Getij drukken. Een 
aantal opgevoerde kosten zijn ‘bovenschools’. Dit wordt nog aangepast. Schoonmaak wordt 
momenteel aanbesteed, dit zal waarschijnlijk leiden tot lagere kosten. De studiereis naar Finland is 
opgenomen in de post nascholing over meerdere jaren. Verder wordt naar subsidies gezocht.  



De aangepast begroting komt terug op de volgende MR-vergadering. 
De discussie over de schoolreserves speelt ook nog.  
 
8.     Stand van zaken fusiegelden en 3 jarigen project; actie oudergeleding 
Erwin licht toe aan Konrad wat de historie is met betrekking tot de fusiefaciliteiten. Bij de fusie 
tussen De Sandeschool en Terduinen is de afspraak met de MR gemaakt, dat de fusiefaciliteiten 
direct ten goede zouden komen aan de school. Vervolgens heeft het bestuur het besluit genomen 
om de middelen bovenschools in te zetten ten behoeve van alle scholen in het bestuur. Als MR 
hebben we destijds besloten om geen actie te ondernemen richting bestuur, zolang er geen 
knelpunten zouden ontstaan op de personele bezetting (groepsgrootte). Vorig jaar leek er sprake van 
te zijn dat dit knelpunt zou ontstaan en is een brief vanuit de MR voorbereid. Uiteindelijk is de brief 
niet verzonden. De personeelsgeleding kon de brief niet onderschrijven vanwege de uitleg van het 
bestuur dat de fusiefaciliteiten deels werden benut voor het sociaal plan. Uiteindelijk bleek de 
formatie ook toereikend. We besluiten om de brief niet meer te verzenden en onze energie te 
richten op het beleid over de reserve. Sandra bereidt een brief voor aan het bestuur hierover.  
Deze wordt in de volgende vergadering besproken. 
  
9.     Groepsindeling voorstel 2016-2017 en communicatietraject 
Godfried licht de concept-groepsindeling toe. Er zijn 2 voorstellen voorgelegd aan de 
personeelsgeleding. Het uiteindelijke voorstel vanuit de personeelsgeleding ligt voor in de MR.  
Over de jaren heen loopt het leerlingaantal terug, maar tot op heden valt het mee met de krimp. 
’t Getij heeft de garantie van het bestuur dat ze in 2016 – 2017 met 11 groepen mogen starten. 
Vervolgstappen: leerkrachten worden gekoppeld aan de groepen, groepsindeling wordt gemaakt.  
Dit hoeft niet via de MR te lopen.  
 
10.   Ontwikkelingen binnen school:, begrijpend lezen/luisteren, VVE-team, Teach, schaakimpuls 
Begrijpend lezen 
Joost licht toe. Intervisiebijeenkomst gehad met andere scholen. Als school zijn we uniek, omdat 
vanaf jonge leeftijd wordt gewerkt met begrijpend lezen. 
Teach 
Joost licht toe. Vorig jaar hebben aantal leerkrachten een cursus gevolgd. 
Dit jaar trainen Samantha en Joost weer een aantal leerkrachten, om zo de aanpak verder te 
implementeren binnen de school 
VVE (voor en vroegschoolse educatie) 
Godfried licht toe. We werken samen met de jeugdgezondheidszorg, de voorschoolse voorzieningen 
en straks ook de logopediste om VVE in onze school een impuls te geven. De samenwerking is 
positief. We werken aan de doorgaande lijn, warme overdracht, casuistiekbespreking. Godfried is 
positief over de voortgang. 
Schaakimpuls 
Bas licht toe. Er wordt actief geschaakt tussen half 1 en 1. Richten ons op groep 5,6,7 Vandaag 14 
borden. Willen uiteindelijk doorgroeien naar toernooivorm. 
 
11.   Ontwikkelingen binnen de regio Hontenisse/Hulst: werkgroep voorzieningenplan regio 
Oost  en de toekomst….  
Godfried licht toe. Binnen Perspecto is er een werkgroep geformeerd, waar Godfried voorzitter van 
is. Deze werkgroep buigt zich over de onderwijsinfrastructuur in regio Oost in de toekomst.  
Concept-tekst is voorgelegd aan bestuur, directeuren hebben reeds ingestemd met de notitie. Zodra 
de notitie gereed is, wordt deze gedeeld met de MR-en en het personeel.  
Godfried zendt de notitie toe aan de MR zodra deze is vastgesteld en verspreid mag worden.  
Het personeel wordt komende zondag via de zondagavondmail geïnformeerd over dit initiatief.  
 



12.   Op weg naar een KC Kloosterzande …stand van zaken.  Stuurgroep en 
projectgroep.   Projectplan wordt verder ontwikkeld…intentieverklaring  ..(zie bijlage; infobulletin 
voor personeel)  
Godfried licht toe. Er is een stuurgroep van de bestuurders van de 3 organisaties. Er ligt een 
intentieverklaring. Er is een projectplan opgesteld. Dit ligt nu voor aan de stuurgroep.  
Sandra en Erwin doet appel om oudergeleding/MR tijdig te betrekken.  
Godfried geeft aan, dat hierover uitgebreid wordt gesproken en dat er bewust voor is gekozen om de 
oudergeleding in deze fase nog niet te betrekken. Formeel heeft de MR geen rol in dit traject. 
Alle drie de organisaties staan achter de huidige procesopzet.  
13 april vindt een eerste personeelsbijeenkomst plaats. De week erna vat een regiegroep het samen 
en komt er een voorstel voor werkgroepen. Na de meivakantie willen we een bijeenkomst voor 
ouders houden.  
Sandra en Erwin geven vanuit de oudergeleding aan, dat ze het jammer vinden dat de MR niet eerder 
wordt betrokken in het proces, zodat ze mee kan denken over de processtappen en het betrekken 
van de ouders van het toekomstig KC in dit proces. Konrad sluit zich hierbij niet aan. Godfried neemt 
het signaal mee en zegt toe dat het tijdig betrekken van ouders zoals altijd z’n aandacht heeft.  
 
13.   2 (nieuwe) subsidietrajecten:   deelname muzieksubsidieproject  en onderzoek naar een 
Talentsubsidie (informatie)  
Muzieksubsidie is aangevraagd. Er zijn veel aanvragen in Nederland ingediend. Het is nu afwachten of 
deze toegekend wordt aan onze school. Zo niet, dan bestaat een kans om in het najaar weer een 
aanvraag in te dienen. 
Mirjam onderzoekt de mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen voor Talenten.  
 
14    Hoogte overblijfbijdrage volgend schooljaar; voorstel verhoging van 5 euro? 
Godfried stelt voor om de overblijfbijdrage te verhogen met 5 euro naar 110 euro. 95 wordt dan 100, 
85 wordt 90 euro, zodat een extra overblijfkracht kan worden aangetrokken. Op dit moment zijn er 8 
a 9 overblijfkrachten. De groep kleuters is te groot. Kwaliteit van het overblijven is belangrijk voor de 
kinderen. De overblijfkrachten van de kleuters vragen om extra ondersteuning. 
De MR stemt in met het voorstel. Godfried communiceert naar de ouders via de nieuwsflits. 
 
Konrad vraagt aandacht voor de tijd die beschikbaar is om de boterham op te eten bij de kleuters en 
het toezicht op het opeten van de boterhammen. Godfried neemt dit op met de overblijfkrachten. 
 
15    Communicatie naar ouders: ideeën hierover? 
Wordt opnieuw geagendeerd voor 16 juni.  
 
16    Deelname route 8 eindtoets ipv citotoets  (informatie)  
’t Getij stopt met het afnemen van de eind CITO toets.  
 
17    Plannen starten: schoolgids, jaarboek, jaarkalender, formatieplan, nieuw jaarplan 
(informatie)   
Wordt opnieuw geagendeerd voor 16 juni.  
 
18.   Personele zaken:  Samantha, interim alg. directeur, procedure  nieuwe alg. directeur, 
benoeming controller (informatie)  
Samantha is zwanger. Na de schoolvakantie tijdelijk vervanging. 
Stan van Alphen is interim algemeen directeur. Procedure is opgestart voor werving algemeen 
directeur. Godfried zit namens de directeuren in de benoemingsadviescommissie. Er loopt een 
procedure om een controller aan te stellen binnen de organisatie voor enkele dagen per week.  
 
 



19.   Grote materiële zaken: brandveiligheidsaanpassingen en ontruimingsinstallatie (informatie)  
Wordt opnieuw geagendeerd voor 16 juni. 
 
20    Nieuwjaarsdisco; deze activiteit wordt uit ons buitenschools aanbod gehaald in relatie tot 
werkdruk/ cao  -> doorstart jeugdsoos 
Wordt opnieuw geagendeerd voor 16 juni. 
 
21.   GMR zaken: info  en uitnodiging GMR-contactpersoon 
Bas en Joost nodigen Michiel uit.  
  
22 .  Rondvraag  
Sandra vraagt aandacht voor continuïteit gymlessen. Godfried geeft aan, dat het uitvallen van de 

gymlessen in groep 3 een toevallige samenloop van omstandigheden waren en dat dit over het 

algemeen goed loopt. LIO-stagiaires zijn niet bevoegd om gymles te geven. 

Sandra vraagt bij het opstellen van de agenda van de MR om aan te geven wat het doel is van het 

agendapunt (informeren, besluitvorming, advies).  

Erwin geeft aan, dat hij helaas met z’n werkzaamheden voor de MR moet gaan stoppen, omdat hij de 

MR niet meer kan combineren met z’n werk. De andere MR-leden vinden dit erg jammer, maar 

begrijpen de overweging van Erwin.  Erwin probeert de laatste vergadering voor de vakantie nog 

aanwezig te zijn. Er komt een vacature voor 2 MR-leden, omdat ook de termijn van Diana dit 

schooljaar eindigt.  Joost en Konrad bereiden de werving voor.  

Actielijst 

   

Notulen 26 – 11 – 2015 op website Joost 31 maart 2016 

Notulen 04 – 02  – 2016 aanpassen Joost vraagt Diana zsm 

Notulen 04 – 02  – 2016 op website Joost  zsm 

Planning Finlandreis. Indien niet mogelijk 
op voorgestelde datum, vervolgoverleg 

Godfried  

Tijdige communicatie vakantierooster Godfried  

Aangepaste begroting op agenda Godfried  16 juni 2016 

Discussie reserve komt terug op agenda 
zodra bestuur hierover standpunt 
inneemt.  

Godfried Wanneer van toepassing 

Opstellen brief aan Bestuur Perspecto, 
afschrift aan GMR over de eigen reserve. 
Opstellen concept voor volgende 
vergadering.  

Sandra 16 juni 2016 

De groepsindeling wordt 
gecommuniceerd aan de ouders, 
voorafgaand aan de ouderavonden.  

Godfried 16 juni 2016 

Voorzieningenplan regio Oost toezenden 
aan MR. 

Godfried Na vaststelling door bestuur  

Uitnodigen GMR-vertegenwoordiging 
voor overleg MR ’t Getij. 

Bas en Joost  

Verhoging ouderbijdrage overblijven 
communiceren met de ouders. 

Godfried  

Procedure werving 2 MR-leden  Joost en Konrad Traject voor zomervakantie 
afronden 



 


