
 

 

1 

Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Donderdag 5 februari 2015 

 

 

Aanwezig : Erwin, Bas, Joost, Wendy, Sandra, Wilco & Diana 

Namens directie : Godfried, Mirjam 

 

 

1 Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

Iedereen welkom! 

 

2 Notulen vorige vergadering 

Geen kleine aanpassingen, Diana neemt deze mee. 

 

3 Websiteversie vaststellen 

 Goedgekeurd, enkele kleine aanpassingen. Diana stuurt deze door 

naar Joost. 

4 Personele zaken 

Er zijn nieuwe stagiaires gestart. Eugenie als LIO-stagiaire voor groep 

4, aangezien het zo'n grote groep kinderen is met wel iets meer 

behoeften hier en daar. Marianne, Michael en Petra krijgen een nieuw 

gezicht in de klas. Veel stagiaires, maar dat is omdat er vorig jaar niet 

veel stagiaires waren. 

Het griepvirus is overgeslagen naar de leerkrachten. De kinderen 

hebben hier weinig last van gehad.  

Juf Marjolijn stopt na de carnavalsvakantie. Dit in overleg met de 

Arbo-arts. Er wordt gezocht naar een passende vervanging. 

 

5 Materiële zaken 

De kleuterhal wordt onder handen genomen. Meubeltjes worden 

aangeschaft. Overblijf eventueel in de hal en niet meer in de klassen. 

Dit is te belastend voor de leerkracht. De puzzeltafels zouden hiervoor 

geschikt zijn, die zijn dan ook op meerdere momenten te gebruiken 

gedurende de dag. 

Pleinaanpassing. De tekening hangt op met ideeën, de voorstellen 

moeten worden doorberekend. Minimaal op het gebied van 
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speelwerktuigen, maar meer met themahoeken. Bewust peuter- en 

kleuterplein. Het hek naar de speeltuin zal op bepaalde momenten 

geopend worden. Achter de gymzaal ligt een wat verloren hoek, dit zal 

als moestuin worden ingericht. Dit alles is een groeiconstructie voor de 

komende jaren. 

6 Onderwijskundige zaken 

6 Februari komen er collega's uit Brasschaat, 40 stuks! In 

verschillende rondes wordt de school getoond. Dit alles in het kader 

van uitwisseling.  

7 GMR-zaken 

Ambitie vanuit Kloosterzande, terugblik bijeenkomst Ambitiestuk is 

besproken. Iedereen was enthousiast, het komt over als een betrokken 

MR. Dit stuk wordt meegenomen naar scholen, om duidelijk te krijgen 

wat ieders streven is. De link naar de ouders is vooral van belang. 

De bijeenkomst is drukbezocht en goed bevallen. Peter de Jong gaf een 

toelichting op het strategisch beleidsplan. Kees Janssen keek meer 

vanuit het oogpunt van de wet. Er was weinig ruimte voor interactie, 

dat was wel jammer, maar het onderwerp leende hier zich ook iets 

minder voor. Het beleidsplan van Perspecto werd als zinvol ervaren. 

De speerpunten van Perspecto komen hierin goed naar voren. Jammer 

dat we hier geen zicht op hebben. Er is een samenvatting van het 

uitgebreide plan, misschien is dat nog op te sporen. Bas gaat hier nog 

achteraan.  

CAO Loonsverhoging, 40-urige werkweek, duurzame inzetbaarheid 

(kijken bij elkaar in de klas/op andere scholen), professionaliteit 

(opleiding individueel/team). Voor 1 mei zou het rond moeten zijn. De 

wet Werk en zekerheid: 3x vervangen, de 4e keer recht op een contract. 

Dit is onwerkbaar, aangezien iemand bij 3 vervangingen dan al recht 

heeft op een vast contract. Er wordt gekeken naar een passende 

oplossing.  

Datum voor bezoek GMR: Bas gaat hier achter aan. 

8 Planzaken 

Schoolplan 2015-2019, aanpak voor nieuw schoolplan, uitslagen 

enquêtes Schoolplan. Werk in uitvoering. Het wordt een heel breed 

plan. De bron België wordt gebruikt om te vertalen naar het 

schoolplan. Metingen ouders/leerkrachten/kinderen, deze worden nog 

eens extra ondervraagd om het beeld compleet te krijgen. Dit alles 

wordt in het schoolplan meegenomen. We hebben de enquêtes op alle 

geledingen even besproken, conclusie is dat school heel goed uit de verf 

komt! 

Volgende vergadering komt de ruwe versie van dit plan aan bod. Dit 

wordt uiteindelijk ook aan ouders teruggekoppeld, de vraag is alleen 

nog hoe. Ruw, of de conclusies? Diana stelt voor om dit ook aan de 
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kinderen terug te koppelen, aangezien zij hier ook een aandeel in 

hebben gehad. Ook dit wordt meegenomen. 

 

9 Arbo-plan en ontruimingsplan 

Aan het Arboplan wordt gewerkt. De wetgeving rondom het 

ontruimingsplan is aangepast, dus ook hier is nog werk aan de winkel. 

Er moet dus een update worden gemaakt van de wijzigingen die 

hebben plaatsgevonden. Er moet nog een tweede hitteschild worden 

gerealiseerd. Er zal nog veel moeten worden aangepast. De gemeente 

zal dit alles betalen.  

 

10 Scholingsbehoefte MR 

De opzet is om een basisscholing op te zetten en een scholing aan de 

hand van een thema/onderwerp. Zijn er ideeën/behoeften? De 

betrokkenheid van de achterban is wel een issue, zowel qua ouders als 

qua collega's. Worden de notulen gelezen? Wordt er überhaupt iets mee 

gedaan? April/mei zal dit alles plaatsvinden. 

 

11  Begroting 2015-2019 

De begroting wordt doorgenomen. 

 

12 Inspectiebezoek 

In maart komt de inspectie langs, wijziging in de relatie: niet keer 

kritisch, maar meer het 'maatjesprincipe'. Een opbouwend rapport. Het 

klinkt goed, school is blij hieraan mee te mogen werken. 

 

13 Jaarverslag MR 

Enkele kleine aanpassingen, met deze aanpassingen wordt het verslag 

goedgekeurd. Godfried zorgt dat deze zichtbaar wordt voor de ouders 

en Diana stuurt hem door naar Karin Somers. 

 

14 Huishoudelijk reglement   

Dit schuiven we vanwege tijdgebrek door naar de volgende 

vergadering, evenals de evaluatie van het jaarplan.  

 

15 Vakantieregeling en studiedagen 

Enkele studiedagen worden volgend schooljaar bij elkaar gezet, zodat 

de studiereis naar Finland dan kan plaatsvinden. Periode zal rond 

Goede Vrijdag zijn. 



 

 

4 

16 Stand van zaken fusiegelden en 3-jarigen project. 

Fusiegelden: 6 jaar lang 100% met terugwerkende kracht. Hoe zie je 

hier lokaal iets van terug? Dat is de vraag en hier is vooralsnog geen 

antwoord op. We parkeren deze vraag tot er iets meer zicht is op het 

totale plaatje en nemen dit mee naar de volgende vergadering 

Het document ‘Op weg!’ wordt besproken. Hoe is dit te zien, te 

vertalen? Een ambitieus plan, maar of het haalbaar is?  

 

15 Rondvraag  

* ter info: het overblijfteam gaat een dag op coaching. Een soort 

pedagogische ondersteuning/training. 

* de verkeersbrigadiers: zijn goed ontvangen en zeer zichtbaar! 

*de Nieuwsbrief: het kan zijn dat de papieren versie met carnaval 

achterwege blijft. We houden voorlopig nog vast aan de papieren 

versie. 

 

16 Sluiting 

Volgende vergadering 9-4-2015, 19.30u,  personeelskamer ’t Getij 

 

Diana Bogaert 


