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Notulen vergadering MR d.d. 16 juni 2016 
 
Aanwezig :   Godfried, Erwin, Joost, Wendy, Miriam, Konrad, Diana, 
    Fleur, Jack, Barbara, Sandra (notulen) 
Afwezig met kennisgeving:  Bas 
 
19.30 -20.30  
Deel 1:   informatie omtrent Kindcentrum Kloosterzande  met deelname van ouders vanuit Foxkidz 
en ’t Poppeke door Godfried 

 Why?   
 Wat is er aan voorwerk gedaan?   
 Wat is nu de stand van zaken? 
 En nu….de hamvraag…hoe kunnen we ouders zo goed mogelijk betrekken bij het vormen 

van het Kindcentrum Kloosterzande? Ideeën ?  
 We gaan samen verkennen op welke wijze we ouders hier zo veel mogelijk in kunnen 

betrekken……. 
  

 Op weg naar een Kindcentrum Kloosterzande. ”Wij schitteren hier met plezier, ieder op een eigen 
manier”  
  
De oudergeledingen van Foxkidz en ’t Poppeke zijn hiervoor uitgenodigd.  
 
Start:    filmpje kindcentra 2020 
  Presentatie 
 
Godfried stuurt de link naar het filmpje en de presentatie na aan de MR. 
 
Erwin:  Vraagt aandacht voor de formele kant van de transitie en de rol van de MR.  
Afspraak: Godfried zal dit agenderen voor de stuurgroep van komende maandag. Komt hierop 
  terug.  
 
Werkopdracht:  Hoe betrekken we ouders bij het KC-traject? 
 
Groep 1 

 Lestijden veranderen/TSO: heeft gevolgen voor ouders, financieel, dus vroeg betrekken. 

 Vroege inspraak door ouders door ouders uit te nodigen voor open sessie avond. 
Op tijd in het traject. 
Voordat alles al besloten is. 
Iedereen moet gelegenheid krijgen om te horen wat gaat gebeuren. 
Risico, dat als je andere vormen kiest of enkel informeert, je achteraf ouders krijgt die het 
hier niet mee eens zijn. 

 KC-flits voor ouders van Poppeke, Getij, Foxkidz. 

 Enquete onder kinderen, ouders, personeel. 
Enquete bij kinderen: interesses peilen (wat betekent dat financieel). Wellicht al met 
concrete opties. 

 Ouders betrekken bij projecten, werkgroepen 

 MR + OR blijven betrekken, vroegtijdig! 

 Open MR-vergadering, publieke tribune bekend maken onder ouders 

 Foto maken van deze avond 
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Groep 2 

 0 – 4 jarigen bereiken: 
Huisartsenpraktijk, verloskundigenpraktijk, GGD 
Voorlichtingsbijeenkomst 
Mogelijkheid om anoniem vragen te stellen. 

 Klankbordgroep die willen meedenken. Goed nadenken over moment (dag, avond) 

 Enquetes, vragen 

 Eerste ouderavond groep 1 t/m 3 volgend schooljaar: koppelen aan eerste informatieavond. 
Kennismakingsgesprekken 4 t/m 8: standje, kraampje met informatieavond 

 
Groep 3 

 Ouders betrekken bij de werkgroepen. 

 Enquetes: goed nadenken in welk stadium, met welke vragen, trechteren. 

 Kinderen betrekken 

 Inloopavonden 

 Ouder is klant, maar we verwachten ook iets van ouders. 

 Leren van het fusietraject 

 Vraag: hoe maak je de informatie leesbaar, praktisch voor de ouders 
 
Stap 1:   Maak KC-flits, kondig daarin stap 2 aan. 
   Voor de zomervakantie. 
   Denk direct ook na over bereiken ouders 0 – 4 jarigen.  
Stap 2:   Denktank avond 
   Kort na zomervakantie  
 
Afspraak:  Dit advies wordt meegenomen naar de projectgroep. 
   De mensen in dit overleg worden door de projectgroep geïnformeerd over de 
   voorgestelde aanpak voor de eerste periode. 
   1e KC-flits wordt door Godfried aan deze groep voorgelegd per mail. 
 
20.30-22.00 uur  
 
Deel 2:  
 

1. Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 
 
Erwin heet de toekomstige MR-leden hartelijk welkom. 
 

2. Notulen 31-03-2016 (bijlage) 
 
Sandra was ook aanwezig (staat niet in notulen) 
 
De MR-jaarplanning wordt met de notulen meegestuurd aan de MR-leden (ook ten behoeve van de 
nieuwe MR-leden). Vanaf volgend overleg wordt per agendapunt opgenomen of er sprake is van 
informatie, adviesrecht, beslissing MR. 
 

3. Notulen 31-03-2016 website  
 
De notulen van de MR worden ongewijzigd vastgesteld.  
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4. Vakantieregeling 2016-2017 en studiedagen;   
 
Godfried heeft nu een concreet aanbod om in de week van 6 maart met het team scholen in Finland 
te bezoeken, dus de reis naar Finland kan doorgaan.  
De MR heeft in de vergadering van 31 maart 2016 al ingestemd met dit voorstel. 
 
Godfried draagt zorg voor zorgvuldige communicatie richting de ouders en betrekt hierbij ook de 
argumentatie van de MR om in te stemmen met het vakantierooster 2016 – 2017.  
 

5. Groepsindeling voorstel 2016-2017 (bijlage) 
 
Godfried licht het voorstel ‘groepsindeling’ toe. Er staan maximaal 2 leerkrachten voor 1 groep. 
1 risico: er is een vrij grote groep 3.  
’t Getij gaat door met het project Stormbrekers. 
Op directietaken komt Godfried later in agenda terug.  
 

6. Ontwikkelingen binnen school: stand van zaken nieuwe taalmethode, ouders ontvangen op 
kleuterplein. 

 
Nieuwe taalmethode: 
Werkgroep heeft advies opgesteld voor het team. Dit wordt besproken op 7 juli aanstaande. 
Deze taalmethode past bij de nieuwe visie op het IKC. 
Diana geeft aan, dat ze het erg positief vindt dat een aantal kinderen mee mochten testen.  
 
Ouders ontvangen op het kleuterplein 
Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen de kinderen van groep 1 en 2 naar binnen worden 
gebracht, of kinderen mogen zelf naar binnen lopen vanaf half 9.  
In eerste instantie in de vorm van een pilot.  
Doel: ouderbetrokkenheid vergroten. 
 

7. Ontwikkelingen binnen de regio Hontenisse/Hulst:  
werkgroep voorzieningenplan regio Oost en de toekomst 

 
Morgen ontvangen alle ouders een nieuwsbericht per mail, waarin wordt uitgelegd, dat scholen in 
cluster Oost ‘tandems’ gaan vormen.  Dit is in de MR’s van kleine scholen besproken. 
Wat betekent dit in de praktijk? 
Deze tandemscholen komen onder leiding van 1 directeur. 
Het blijven 2 aparte units, eigen school, 1 brinnummer. 
Godfried wordt ook directeur van de Oostvogel Lamswaarde. 
Dat betekent, dat Mirjam 1 dag per week extra plaatsvervangend directeur wordt op ’t Getij.  
Lamswaarde heeft wel de koers om op lange termijn een zelf organiserend team te worden.  
 

8. Nieuwe leden ; reacties n.a.v. de oproep en vervolgtraject/communicatie 
 
Joost licht het proces toe. 
3 mensen hebben gereageerd: Jack, Fleur en Barbara. Zij zijn vandaag ook al aanwezig ‘op de 
publieke tribune’. Barbara heeft aangegeven enkel formeel te willen toetreden, wanneer er 
onvoldoende aanmeldingen zouden zijn. 
Jack en Fleur zullen met ingang van volgend schooljaar formeel toetreden tot de MR. 
Barbara wordt van harte uitgenodigd om vanaf heden opnieuw de vergaderingen van de MR te 
bezoeken als adviseur.   
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       9.    Stand van zaken subsidietrajecten: gezond op school,   deelname muzieksubsidieproject  en  

onderzoek naar een Talentsubsidie (informatie)  
 
Gezond op school 
Toegekend. 2.000 euro.  
 
Muzieksubsidieproject 
Afgewezen om 2 redenen. 
In september zal Godfried opnieuw een aanvraag indienen. 
 
Talentsubsidie, Engels 
Wordt onderzocht. 
 

10. Opbrengsten groep 8; nieuwe toetsing en uitslag eindmeting  dit schooljaar 
 
Route acht 
Nieuwe route van toetsen in plaats van CITO. Erg goed bevallen. Kinderen hebben het ook als erg 
positief ervaren. Veel minder stressvol dan de CITO-toets.  
Eindscore viel net onder wat de inspectie als grens neerzet.  
De kinderen hebben gescoord wat de leerkracht verwachtte, enkele kinderen zelfs nog hoger. 
Beeld wat de school had van de groep klopte. Voor vervolgonderwijs is het advies van de leerkracht 
leidend, maar de score op de toets wordt wel meegenomen.  
 

11. Plannen starten stand van zaken……..: schoolgids, jaarboek, jaarkalender, formatieplan, 
nieuw jaarplan (informatie)   

 
Schoolgids, jaarboek, jaarkalender 
Nog in ontwikkeling. 
 

12. Personele zaken:  zwangerschapsverlof Samantha, vacature alg. directeur 
 
Personele zaken ‘t Getij 
Juf Samantha is vervroegd met zwangerschapsverlof gegaan. 
Juf Carmen vervangt haar tot de zomervakantie. 
 
Vacature algemeen directeur 
Benoemingsadviescommissie is bij elkaar geweest en heeft een voordracht gedaan aan het CvB.  
Dat is de huidige stand van zaken.  
 

13. Grote materiële zaken 
 
De jaarbegroting van Perspecto is aan de GMR en de directeurenraad voorgelegd. 
De MR is benieuwd naar de vertaling op schoolniveau.  
 
Sandra heeft een brief opgesteld over de reserve. De MR stemt in met de inhoud van de brief.  
Brief wordt ondertekend door Erwin. Sandra past de brief aan naar aanleiding van enkele 
opmerkingen van Erwin. Erwin zal de brief als voorzitter ondertekenen en digitaal versturen.  
 

14. Omgang met terugkomdagen en CV-dagen en eigen risicodragerschap  in relatie met de 
nieuwe cao;  
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Terugkomdagen  
Godfried gaat in gesprek met de personeelsgeleding om met elkaar te praten over de wijze waarop 
op schoolniveau nu zal worden omgegaan met de terugkomdagen, CV-dagen en eigen 
risicodragerschap. Godfried heeft bij het bestuur aangegeven, dat scholen die intern oplossingen 
zoeken hiervoor ook beloond zouden moeten worden.  
 

15. Rondvraag en afscheid inplannen van Erwin en Diana 
 
Konrad 
Vraagt naar de wijze waarop de kosten voor de schoolreis tot stand zijn gekomen, vanwege het 
geringe verschil tussen groep 1 en 2 en groep 3 en verder. 
Godfried en Miriam geven aan, dat dit aan de kosten van de bus ligt. Ook hoeven de kinderen in 
groep 1 en 2 niets mee te nemen.  
 
Jack 
Verheugt zich op het feit dat hij mag toetreden tot de MR. 
 
Godfried 
Vraagt Anja, die deze vergadering heeft plaatsgenomen op de publieke tribune, hoe ze de 
vergadering heeft ervaren. 
Anja geeft aan, dat ze dit heel interessant heeft gevonden. Ze vraagt of het mogelijk is om ouders 
vooraf te informeren over de inhoud van de agenda.  
 
Diana  
Signaleert dat ouders die die hun kinderen komen ophalen om 12 uur bij de peutergroep op het 
fietspad wachten. Er is voor deze ouders geen alternatief om te wachten.  
Godfried neemt dit mee naar de projectgroep. 
Diana bedankt iedereen voor de eer om MR-lid geweest te zijn. Ze heeft er veel van geleerd en vond 
het interessant en leuk. 
 
Erwin 
Dankt Diana voor haar inspanningen als secretaris en haar inhoudelijke bijdrage.  
Het volgend overleg zal het afscheid van Erwin en Diana officieel plaatsvinden. Met taart.  
 
Erwin dankt de aanwezigen voor het overleg.  
 
Vervolgoverleg:   donderdag 6 oktober 19.30 uur 
 
Actiepunten 

DEEL 1 VERGADERING   

Formele rol MR in proces IKC-vorming 
agenderen in stuurgroep. Terugkoppeling 
naar MR.  

Godfried Agenderen volgende MR 

Presentatie IKC + link filmpje 2020 
nazenden 

Godfried zsm 

Het advies van de MR ’t Getij, OR Foxkidz 
en OR ’t Poppeke (zie notulen) over het 
betrekken van ouders bij het KC-traject 
wordt meegenomen naar de 

Projectgroep Voor de zomervakantie 
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projectgroep. 
De mensen in dit overleg worden door de 
projectgroep geïnformeerd over de 
voorgestelde aanpak voor de eerste 
periode. 
1e KC-flits wordt door Godfried aan deze 
groep voorgelegd per mail. 

DEEL 2 VERGADERING   

Notulen 31 – 03 – 2016 aanpassen Sandra zsm 

Notulen 31 – 03 – 2016 op website Joost zsm 

Communicatie vakantierooster + 
overwegingen MR om in te stemmen 

Godfried zsm 

Aanpassen site MR: toetreden Jack en 
Fleur tot MR ’t Getij.  

Joost zsm 

Jaarrooster MR meezenden met notulen Sandra zsm 

Doorgeven wijziging MR-leden en 
contactgegevens aan de GMR. 

Godfried zsm 

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

Godfried Wanneer van toepassing 

Uitnodigen GMR-vertegenwoordiging 
voor overleg MR ’t Getij. 

Bas en Joost Eerste overleg 2016 – 2017 
(actiepunt blijven staan n.a.v. 
vergadering 31/03/2016) 

Belangrijkste agendapunten en datum 
eerstvolgende MR-vergadering telkens 
communiceren via nieuwsflits. 

Godfried Vanaf heden. 

Vanaf volgende MR-vergadering wordt bij 
elk agendapunt aangegeven wat de 
bevoegdheid is van de MR m.b.t. dat 
agendapunt. 

Godfried Vanaf heden 

 


