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Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Dinsdag 8 april 2014 

 

 

Aanwezig : Mirjam Karin Erwin Bas Joost 

Afwezig : Wilco Diana Barbara 

Namens directie : Ronny Godfried 

Gast : Cathelijne Truyman (OGMR Perspecto) 

 

Agenda vaststellen 

 

1.Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

 

2.a Notulen vorige vergadering en vaststelling 

 

Punt 7 GMR Privacy/lezen mail, nog geen reactie, dit wordt 

teruggekoppeld naar GMR. 

 

Punt 12 Hoogte overblijfbijdrage : Dit wordt meegenomen in MR stukje 

in eerstvolgende nieuwsbrief voor meivakantie. 

 

2.b   versie voor op de website   vaststellen 10-12 

 

2.c  Bezoek   GMR aan MR ’t Getij; open vragen en thema 

koppeling MR-GMR 

 

Er zijn geen vragen ingediend voor Cathelijne. 

 

MR heeft als ambitie de communicatie naar Perspecto te verbeteren: 

hoe kunnen we directer aansluiten, voorkomen dat vragen open blijven 

staan, beter informatie verwerven en zorgen dat we tijdig geïnformeerd 

worden. 

 

 

De notulen van de GMR hebben een duidelijke structuur met status 

informatie, dit wordt door MR als prettig ervaren, is gemakkelijk om 

op in te haken. 
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Klein verbeterpunt voor GMR zou kunnen zijn om de GMR notulen 

sneller dan huidig te delen met MR. Misschien informeel  voordat ze 

zijn vastgesteld ? 

Als er zaken worden aangeboden door MR aan GMR / CvB verwachten 

we wel dat er een reactie op komt, dit blijft soms erg lang hangen of er 

komt geen antwoord 

 

De communicatie met GMR gaat op een open manier, MR kan input 

geven indien gewenst en vragen stellen, zo blijft MR op de hoogte van 

GMR zaken. 

 

“Praat mee denk mee sessies” worden vanuit GMR gestimuleerd, open 

communicatie welke info wordt verstuurd en wanneer en welke rechten 

heeft GMR. 

 

GMR realiseert zicht dat zij door communicatie & informatie de MR’en 

extra betrokken kunnen houden, en ook richting kunnen geven, daar 

waar ruimte is voor MR om zelf te beslissen en/of zaken in te richten op 

eigen school. 

Er wordt afgesproken met GMR om “Ambitiestuk” op de GMR Agenda 

te zetten en evt. door te lopen, wat kan GMR hiermee, met 

mogelijkheid om dit ook naar MR op andere scholen door te koppelen. 

Er wordt afgesproken dat hier na afloop een terugkoppeling volgt van 

GMR naar MR. 

 

3.    Personele zaken:  

 

       > sociaal plan versus ontslagregeling 

 

Juf Nikkie Eggermont vervangt Juf Karlien, die met zwangerschap 

verlof is in groep 1/2a. 

 

Juf Suzan v.d. Berg vervangt Bas op maandagmiddag i.v.m. GMR 

zaken tot de zomervakantie 

 

Voortgang reorganisatie Perspecto : Bij Perspecto zullen de komende 3 

jaar 70 Fte’s afvloeien, via naar leeftijd & dienstjaren bepaalde 

cohorten, op basis van first in first out, uit iedere cohort een bepaald %. 

 

Dit besluit is met instemming van GMR en CvB genomen op 

organisatieniveau. 

Wat dit per school gaat betekenen is niet te voorzien, maar voor ieder 

individu afhankelijk van zijn/haar positie op de cohortlijst.  De PMR 
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wil graag z.s.m. duidelijkheid over de cohortenlijst, indien mogelijk 

voor de zomervakantie. 

 

De vakbond houdt ook nog ledenraadpleging op 15 April. 

 

Godfried zal dit onderwerp tijdens de studiedag 17 april nogmaals 

uitleggen/toelichten. 

 

4.    Stand van zaken omtrent formatie 2014-2015;  

 

M.b.t. formatie 2014-2015 is de directie in contact met CvB, individuele 

functioneringsgesprekken zijn in afronding zodat evt. individuele 

wensen meegenomen kunnen worden. Er zal t.z.t. gecommuniceerd 

worden naar ouders met hoeveel groepen er wordt gestart en hoe deze 

groepen zijn opgebouwd. 

 

Vraag: Hoe worden de fusiegelden behouden voor ‘t Getij in de vorm 

van formatieplaatsen/financiën? Deze vraag is reeds gesteld door de 

directie aan Perspecto. 

 

5.     Materiële zaken: bouw en verbouw , nieuwe stap… 

 

De bouw is in afrondende fase. De hal naar het lokaal van groep 5/6 

vloeren aangepakt. De zonwering wordt aangepakt.  Daarna volgt het 

speelplein. Hiervoor wordt door een projectgroep een droomtraject 

opgezet met alle partners in de brede school om de wensen te 

inventariseren. 

Ook dakvernieuwing wordt reeds gedaan, dit is voorgefinancierd uit 

eigen reserves. 

 

Tip: checken of ‘t Getij is aangemeld op www.ikleverenergie.nl van 

Delta. 

 

Op de fietsenhokken worden asbestdaken vervangen, in week van 14 

april, uiteraard op moment dat er geen kinderen aanwezig zijn. 

 

M.b.t. verkeersveiligheid rondom school is de gemeente van plan het 

plein uit te breiden voor een betere doorstroom, een 

eenrichtingsverkeer attentiezone in de Lange Munt te realiseren. De 

rood metalen uitloopbogen van oud Sandeschool worden bij ’t Getij 

geplaatst en verder stelt de gemeente geld beschikbaar voor opleiding 

van ouders tot verkeersregelaars. 

 

http://www.ikleverenergie.nl/
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6.   Onderwijskundige zaken: begrijpend lezen, versnellen binnen 

school 

 

-       Begrijpend lezen : de werkgroep bekijkt of acties ingezet in 

bovenbouw ook ingezet kunnen worden in onderbouw om te versnellen. 

 

-       Rekenen : Er is in kaart gebracht welke kinderen op hoog niveau 

rekenen d.m.v. uitgebreide toetsen. Dit is  bij 8 kinderen vastgesteld, 

zij slaan een jaar over en gaan rekenen in een groep hoger (in overleg 

met ouders besloten). Er zijn ook kinderen die een niveau lager 

rekenen. De eerste resultaten zijn hoopgevend. 

 

-        Taal verhaal loopt nog min 1 jaar door i.v.m. nog geen volledig 

geschikte alternatieven, er is nog voldoende actueel materiaal 

beschikbaar. 

 

-       Er lopen nog een aantal werkgroepen vanuit de fusie door en er 

zijn ook nieuwe werkgroepen ontstaan. 

 

7.    GMR zaken  

 

“Praat mee denk mee’’ sessies zijn gestart. 

 

Focus ligt op personeel i.v.m. met reorganisatie. Zie ook punt 2c. 

 

8.    Planzaken: 

 

       Jaarplan, schoolgids, ESF-subsidie, verkeerssubsidie 

 

-       Rondje plannen komt er weer aan jaarplan, schoolgids etc. Op de 

studiedag van 17 april  wil het team bepalen welke hot items voor 

volgend jaar op de agenda komen en welke geschrapt gaan worden, om 

vervolgens de hotspots verder uit te diepen voor volgend jaar. Echter er 

zal ook een beetje rust, pas op plaats worden ingebouwd in de plannen 

voor volgend jaar. 

 

-       ESF subsidie: met team naar Finland om onderwijs daar te 

ervaren/leren. Het onderwijs in Finland is totaal anders dan in 

Nederland en scoort hoog in de onderwijsraad. De subsidie aanvraag 

loopt via België. De aanvraag zal door deskundigen geschreven worden 

zodat deze ingediend kan worden. 

 

- Verkeersubsidie aanvraag bij provincie ingediend om 

verkeersmethode up-to-date te krijgen. 
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9.    besloten gedeelte MR op de website; loopt dit? 

 

Er moet nog gecontroleerd worden of de documenten inmiddels 

beschikbaar staan op de website 

 

 

 

10.   ARBO-plan; plan (zie bijlage) 

 

Arbo plan : De aanvullingen en diepgang n.a.v. het Arbo verhaal 

worden nog doorgestuurd. 

 

Opmerking 3: in de samenvatting is waarschijnlijk een input error.. Dit 

is geverifieerd binnen team en tevens ook bij de  vertrouwenspersonen 

(Juf Ilse en Juf Wendy) nogmaals in beeld gebracht voor personeel en 

kinderen. Voor de vertrouwenspersonen komt er een 2-daagse scholing 

aan. 

 

Werkdruk : Dit is een onderwerp op de studiemiddag voor het 

personeel op 17 april. Wat is dit, is dit structureel of adhoc met pieken, 

kunnen we dit in kaart brengen, wat kunnen we hier mee? 

 

De directie is heel trots op team en hoe het nu bezig, chapeau. 

 

11.   cursusaanbod MR 

 

De MR maakt geen gebruik van de uitnodiging van  MR 

Antoniusschool voor nascholing MR-en.  

 

12.  Resultaten tussentoetsen en eindtoets 

 

De tussentoetsen zijn over schoolbreedte heel goed gemaakt. Het 

resultaat van de eindtoets was, tegenvallend, d.w.z. onder het landelijk 

gemiddelde, maar wel conform verwachting. De  verklaring zit in de 

groepssamenstelling. 

 

Dit was de laatste cito eindtoets in deze vorm, volgend jaar komt er een 

nieuwe toets. 

 

13.  reglement overblijven (zie bijlage) 
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Overblijfregelement : verhouding 20 tot 1....bij stichting staat 15 op 1... 

Dit moet gelijkgetrokken en aangepast worden in dit stuk, verder is dit 

akkoord bevonden. 

 

14.  financieel jaarverslag (is op Perspecto-niveau nog niet klaar) 

 

Omdat dit nog niet gereed op Perspecto-niveau wordt dit 

doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

 

15.  Openingsfeest  16 mei a.s. 

 

Dit wordt een feest voor kinderen : Feest wordt georganiseerd met 

kleine budget. Duimen voor mooi weer allemaal. Korte impressie : 

Kunst/tijdscapsule ingraven/ pannenkoeken traktatie eten / ouders 

worden verwacht om kids om 13.30u op halen / om 15.00u officiële 

opening / om 16.00u is iedereen uit het dorp welkom. Ondertussen 

zullen oudleerlingen zorgen voor de muzikale omlijsting. Alle partners 

binnen de brede school zijn open en/of aanwezig bieb, kinderopvang.  

 

16. Vacature MR –personeelsgeleding 

 

PMR vacature wordt ingevuld door Wendy van Waes na zomervakantie 

(momenteel met zwangerschapsverlof), dit is unaniem aangenomen 

binnen het team. Dit wordt meegenomen in het MR stukje in de 

eerstvolgende Nieuwsbrief. 

 

17. Rondvraag 

 

Cathelijne bedankt ons voor het bijwonen van de meeting. 

 

18.  Sluiting 

 

De volgende MR vergadering vind plaats op 12 juni 1930u ( i.p.v. 

24juni ) !!!!!!!!! 

 

 


