
 

 

1 

Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Donderdag 9 april 2015 

 

 

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

Namens directie : Godfried, Mirjam 

 

 

Iedereen welkom! 

 

1 Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

- 

 

2 Notulen vorige vergadering 

 

Punt 12 aanpassen, zowel in de officiële als de websiteversie.  

 

3 Websiteversie vaststellen 

 

 Zie bovenstaande 

4 Personele zaken 

 

Leuk nieuws: Mirjam is zwanger! Morgen wordt het in de klas bekend 

gemaakt en aan ouders verteld. Marjolijn is in de laatste weken van 

haar zwangerschap. Simone komt per 2 juni terug. Ziekte onder 

leerkrachten is minimaal op dit moment. Joost en Sabine zijn terug. 

Juf Ingrid is gestopt, Sabine blijft in principe aan.  

 

Het principe blijft dat invallers na 3 invalmomenten recht hebben op 

een vast contract. Hoe dit verder moet is nog niet bekend. De wet zou 

op het onderwijs aangepast moeten worden. Wordt vervolgd…  

 

Volgend jaar is er al 1 LIO stagiair aangenomen voor 2 dagen per 

week, 30 weken aan een stuk. Meer is nog niet bekend. 
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Kim, peuterleidster, stopt per 1 juni. Haar plek zal opnieuw ingevuld 

worden, waarschijnlijk vanuit de kinderopvang. SPH stopt, maar bij 

verschillende locaties zullen kinderopvangorganisaties dit oppakken. 

Er zijn wel verdeelsleutels voor. Peuterspeelzalen zullen mettertijd 

verdwijnen. Dit zal wel weer consequenties hebben voor ouders die al 

dan niet kinderopvang wensen en de prijs hiervoor. Dit kan per 

gemeente verschillen. 

 

5 Materiële zaken 

 

Inrichting kleuterhal: de financiën zijn geregeld voor zover. De 

meningen verschillen hier en daar, maar de basis is bekend.  

Pleinaanpassingen: concrete stappen. Stilteplein, verhuizing berghok, 

herstel/pimpen van bestaande klimtoestellen. De 'zichtlijnen' gaan 

veranderen op het plein, zodat het hele plein gezien wordt. 

Voorbereidingen voor de moestuintjes zijn gestart (zaaibakken zijn op 

de kop getikt) en dergelijke. 

 

6 Schoolplan 2015-2019 

 

Shift happens (een multimediale presentatie over de belangrijkste 

trends en ontwikkelingen in de toekomst met het oog op onderwijs) 

wordt meegenomen in het schoolplan. Godfried schrijft dit plan en we 

bespreken dit samen. Na 1 mei komen we samen om hierover te 

brainstormen. 

  

7 ARBO-plan 

 

Het plan wordt bekeken. Sommige zaken lopen nog en zouden al 

afgehandeld moeten zijn. Hoofditem is de werkdruk en dit is nog werk 

in uitvoering. Er zitten geen 'onveilige' zaken meer in, maar wel zaken 

waar nog aan gewerkt moet worden. Het loopt. Het gaat er vooral om 

dat school zich dit eigen maakt, door altijd kritisch naar zaken te 

blijven kijken.  

Het ARBO-plan wordt goedgekeurd. 

 

8 Stand van zaken rondom groepsopbouw volgend schooljaar 

 

Volgend jaar in ieder geval een groep minder. Verschillende modellen 

zijn doorgenomen met het team, de volgende stap is om één model uit 

te kiezen. Na de meivakantie zal de beslissing vallen. Hierna zal 

ingevuld worden welke leerkracht op welke groep komt te staan. 
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School zal per saldo een paar dagen moeten inleveren, maar de schade 

op schoolniveau blijft hoogstwaarschijnlijk beperkt. De leerkrachten 

zijn in verschillende groepen inzetbaar, maar er wordt wel rekening 

gehouden met deze mobiliteit. Voorkeur voor groep 1 tot en met 4 en 5 

tot en met 8. Het is een pittig vraagstuk en de groepen zullen groot zijn 

(t/m 30 leerlingen). Er is hierover geen instemming van de ouders 

vereist. Uiterlijk 20 mei moet deze groepsvertegenwoordiger bekend 

zijn.  

 

Vraag: hoe zit het met de fusiefaciliteiten? Wordt vervolgd bij punt 13. 

 

9 GMR: stand van zaken rondom nieuwe CAO 

 

De allerlaatste afspraak is: alle directeuren roepen voor de 

meivakantie hun leerkrachten bijeen om naar het CAO te kijken. De 

keuzes hierin worden de GMR nog wel bekend gemaakt. Het 

basismodel is gekozen, wordt er ook nog iets met het overlegmodel 

gedaan? Alle collega's worden van de juiste informatie voorzien. Dit 

was ook het advies van de GMR. De vraag is waarom het personeel zelf 

hierin niet gehoord wordt.  

 

Volgende week komt een uitnodiging voor een scholing. Dit wordt 

vanaf nu een vast gegeven, in oktober een 'beginnersversie' en later 

een versie voor gevorderden. 

 

10 Vakantieregeling en studiedagen 

 

De kalender moet nog steeds officieel vastgesteld worden. De 

anderhalve studiedag is zo goed als zeker. Als school naar Finland gaat 

zullen deze dagen dan worden ingezet. Het bezoek aan Finland wordt 

waarschijnlijk met een jaar vertraagd, en dit kan dan weer wat 

betekenen voor het plannen van deze studiedagen. Het plan is om eerst 

nog eens goed te kijken naar Nederland (IKC-ontwikkelingen). 

 

11  Financieel jaarverslag 

 

Dit is er nog niet. Gaat door naar de volgende vergadering. 

 

12 Schoolgids 

 

Dit is er ook nog niet. Werk in uitvoering. 
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13 Fusiegelden en 3-jarigen project 

 

Aangegeven is dat ‘Kloosterzande’ hier zeker een mening over heeft. Er 

is nog recht op 40%, zo'n €40.000. Al dit geld is bovenschools getild, dit 

alles is in de begroting opgenomen. Hier wordt het tekort aan 

salarissen van betaald. Er blijft nog een €100.000 over voor het 

peuterproject. Dit is goed voor 2 HBO'ers binnen het peuterproject op 

26 scholen. De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten en directeuren 

is ongunstig. De fusiegelden zijn dus niet naar de peuters gegaan, 

maar naar andere zaken. Het gaat maar om een aantal scholen binnen 

Perspecto en deze worden op deze manier danig gedupeerd. Van het 

afbouwen van leerkrachten is totaal geen sprake. Er is geen geld voor 

afvloeiing.  

Wij zijn feitelijk de enige school die hierover kritische vragen stelt, dit 

wekt verbazing op. Ondernemen we actie of laten we het zoals het is? 

De fusiefaciliteiten waar school recht op heeft, zijn wel verkregen, 

alleen niet voor het doel waar het bestemd was; het is ook naar andere 

scholen gegaan die niet gefuseerd zijn.  

Er wordt geïnventariseerd naar de mening hierover binnen de MR. De 

meningen zijn toch wat verdeeld, maar conclusie is wel dat we ons 

willen laten horen. We behoren kritisch te zijn en er mag van het 

bestuur verwacht worden dat er op een juiste manier informatie wordt 

gegeven. We gaan ons punt duidelijk maken. Zeker ook omdat het wel 

degelijk gevolgen heeft voor het reilen en zeilen binnen school. Hoewel 

het een redelijke verklaring is, had het ons veel eerder medegedeeld 

kunnen worden. 

De actie wordt vanuit de MR ondernomen, niet vanuit school. 

 

14 Jaarverslag 

 

Toch nog een kleine aanpassing: blz. 8 Leertij veranderen in Perspecto. 

 

15 Ambitiestuk MR 

 

Dit gaat door naar de volgende vergadering zodat we hier voldoende 

tijd voor kunnen reserveren.  

 

16 Inspectiebezoek 

 

Ook dit gaat door naar de volgende vergadering. 

 

17 Overblijven 

Opmerking [D1]: Erin of eruit? Hoe 

open willen we zijn? 
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Verhogen met 10€ per kind per jaar, dit was het plan. Maar volgens de 

berekeningen van Ronny zou 5€ voldoende moeten zijn. Er is een 

coaching geweest, een onafhankelijke deskundige heeft eens kritisch 

gekeken naar het reilen en zeilen tijdens het overblijven en hij 

adviseerde om in de onderbouw een extra kracht in te zetten.  

Meer communicatie tussen overblijfkracht en leerkracht is wel 

gewenst.  

Vanuit de overblijfmoeders zijn er weinig knelpunten. We gaan voor de 

verhoging van 5 euro en naar het hele overblijfprincipe zal nog eens 

kritisch gekeken worden. 

 

 

16 Sluiting 

Volgende vergadering 25 juni 2015 om 19.30u personeelskamer ’t Getij 

 

Extra vergadering m.b.t. schoolplan: 21 mei 2015 om 19.30u 

 

Diana Bogaert 


