
Notulen overleg MR d.d. 23 mei 2017 
 
Aanwezig: Konrad (voorzitter), Godfried, Bas, Fleur, Joost, Mirjam, Jack, Wendy, Sandra 
   

1. Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 
 

2. Notulen vorige vergadering + 3. Notulen versie website 
De notulen worden vastgesteld.  

Joost plaatst de notulen op de website, evenals de foto van de MR. 

4. Voorbereiding avond kindcentrumraad? (informatie) 
De opdracht is gegeven aan RPCZ. RPCZ bereidt de avond verder inhoudelijk voor. 
De avond vindt plaats op 30 mei aanstaande.  
’t Poppeke komt met een viertal ouders en de eigenaresse. Foxkidzz met een ouder en een 
pedagogisch medewerker. 

 
5. Vragen richting CVB (informatie) 

 
Reservepositie scholen  
De werkgroep heeft een voorstel opgesteld, waarin elke school een klein startkapitaal krijgt.  
Voor het overige is nu vooral belangrijk om op een goede manier te begroten en de juiste zaken tijdig 
aan te vragen bij het CvB. Het CvB houdt de eindverantwoordelijkheid.  
Het CvB heeft nog niet besloten over dit voorstel.  
 

6. Stand van zaken rondom Kindcentrum (informatie) 
 

Schooltijden/kindcentrumtijden 
De verkenning kindcentrumtijden/schooltijden is opgestart. 7 mensen, bestaande uit PM-ers en 
leerkrachten zitten in de werkgroep. Zij doen een eerste oriëntatie en daarna wordt een traject 
uitgezet met de ouders. Deze werkgroep bereidt dit traject en het tijdpad voor. De (O)MR heeft 
uiteindelijk instemmingsbevoegdheid. Voor aanvang van het schooljaar 2017 – 2018 verandert er 
niets. Het schooljaar 2017-2018 wirdt gebruikt om het traject te lopen om 2018-2019 met nieuwe 
schooltijden te starten. Dit traject moet goed worden doorlopen. Aandachtspunt is sowieso het 
overblijven.  
 
Aanvraag besturen om na de zomervakantie ‘bordje’ KC te mogen gebruiken (taakuren, voorzitter) 
Er loopt een aanvraag naar het bestuur om formeel de naam ‘kindcentrum’ te mogen dragen. 
Het organisatiemodel is afgesproken. Lopende het traject mochten mensen hun interesse kenbaar 
maken om bouwvoorzitter te worden. Aan de formatieve inzet (overlegstructuur en intensiviteit) kan 
echter niet door alle samenwerkingspartners worden voldaan. Er wordt nu opnieuw gekeken naar 
het organisatie- en overlegmodel of dit kan worden aangepast. Kwaliteit moet overeind blijven.  
 

7. Opzet formatieplan volgend schooljaar (bijlage , instemming)  
Godfried geeft een toelichting op het formatieplan. 3 leerkrachten gaan werken op een andere 
school. 3 leerkrachten die eerder in Kloosterzande hebben gewerkt komen terug.  
 
Joost licht een aantal begrippen toe: 

- Terugkomdag: uren die een leerkracht terug moet komen om aan z’n formatie-uren te 
komen, als de reguliere uren niet toereikend zijn. Wordt berekend volgens bepaalde formule. 

- CV-dagen: Niet lesgebonden-uren die de leerkracht moet maken. In principe ben je als 
leerkracht dan wel oproepbaar.  

 



Er zijn volgend jaar 3 best grote groepen. Er is voor gekozen om de formatieve ruimte die resteert na 
het maken van de groepsplanning in te zetten voor extra ondersteuning in groep 3. Mogelijk komt er 
ook een LIO-stagiaire in de onderbouw, waardoor er nog extra ondersteuning in groep 3 kan worden 
georganiseerd. 
Uitgangspunt is dat er nooit meer dan 2 leerkrachten op één groep staan. Dit is wederom gelukt. 
Het project Stormbrekers stopt. 
 
De MR stemt in met het voorgelegde formatieplan.  
 
De communicatie met ouders wordt door Godfried volgende week via de mail gedaan. Dit gebeurt 
gelijktijdig voor de Oostvogel en ’t Getij.  
 

8. vakantierooster en voorstel inplannen studiedagen  (bijlage, instemming) 
 

De MR stemt in met het voorstel. Witte donderdag wordt een halve of hele dag vrij, afhankelijk van 

de berekening van het 8-jaar gemiddelde (of deze ruimte er is). Beide opties kunnen de goedkeuring 

van de MR dragen. 

Godfried verzorgt hierop een terugkoppeling.  

9.  Subsidietrajecten (informatie) 
 
Scholen aan zet (loopt af) 
Het project Stormbrekers verdwijnt. Het bestuur wil graag meewerken op financieel gebied. Het 

probleem ligt op personeel gebied. Er is niemand beschikbaar om de ochtenden te draaien. 

De +-aanpak zal terug worden geïntegreerd in de klas, maar niet op dezelfde wijze.  

 

Muzieksubsidie 
2-jarig project. Loopt. Ook beschikbaar voor de kinderdagverblijfgroepen. 
 
Gezonde school 
Aanvraag loopt. Subsidie wordt nu ingezet voor schoolfruit.  
Subsidie fruit is toegekend. 20 weken lang krijgen de kinderen elke dag schoolfruit. 

 
10. Eindtoets: route 8  (informatie) 

Kinderen waren enthousiast over de eindtoets. 
De adviezen van de leerkrachten komen bijna allemaal overeen met het resultaat van de eindtoets. 
De gemiddelde score zit op het gemiddelde dat je mag verwachten voor onze school.  

 
11. Taakbeleid-beleidsplan; Voorstel “formule continueren”.  (informatie/instemming:) 

Godfried stelt de vraag aan met name de PMR of de huidige aanpak moet worden gecontinueerd. 

Het is in de praktijk lastig om een goede inschatting te maken van de ureninzet op verschillende 

taken. De intentie is om minder en kleinere werkgroepen te starten.  

 

De PMR stemt in met het voorstel om de huidige formule te continueren, met als aandachtspunt dat 

er uiteindelijk een grote verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht om zelf z’n tijd te bewaken.  

12.  Grotere materiële zaken: verbinding tussen laatste lokalen is goedgekeurd.  (informatie) 
Verbinding tussen laatste lokalen 

Deze wordt gerealiseerd, waardoor het makkelijker wordt om gebruik te maken van beide lokalen, 

die allebei aan de kleine kant zijn.  



Zonnepanelen 

’t Getij zou graag nog zonnepanelen willen om zelfvoorzienend te zijn qua energie, maar daarvoor zal 

asbertsanering moeten plaatsvinden. Zowel het bestuur als de gemeente zijn hiertoe op dit moment 

niet genegen.  

13.  Finland en vervolgstappen:  
 kort/midden en lange termijn, informatieavond Goes  (informatie) 

 
Sinds enkele weken mogen kinderen vanaf half 1 naar buiten. Voor sommige kinderen werkt dit 
beter dan voor andere. Het is ook mogelijk dat er uiteindelijk een verschillende regel komt voor de 
jonge of de oudere kinderen. Voor de zomervakantie volgt een evaluatie. 
Godfried bespreekt met de overblijfouders nog een keer hoe om te gaan met kinderen die niet of 
weinig eten.  
 
Sinds enkele weken wordt er geen chocolademelk/thee met suiker meer geschonken door de school. 
Ouders zijn nog steeds vrij om iets mee te geven. 
 
Met de ouderraad is ook gesproken over gezond eten en drinken. Afgesproken is dat bij een feestje 
lekkernijen horen en dat we niet ‘doorslaan’ in gezonde voeding, maar dat wel wordt gekeken of er 
een lekker, minder ongezond alternatief is. 
 
Er is gestart met het laten formuleren van eigen doelen door kinderen. Van de kleine kinderen tot de 
hoogste groepen. 
 
Godfried zal volgende keer tijdig zorgen voor een vorm van afstemming/informatievoorziening met 
de kinderopvang, voordat binnen het schooldeel van het kindcentrum beleid wordt gewijzigd.  
 

14. Rondvraag en sluiting 
  
Jack is benaderd door een ouder over het luizenprotocol. De vraag is of, als er luizen worden ontdekt, 
ouders van kinderen worden geïnformeerd die afwezig waren op het moment van luizen pluizen. 
Godfried en Miriam geven aan, dat als een kind afwezig is, het kind alsnog wordt gecontroleerd als 
het kind terug is. Er worden leerlingenlijsten bijgehouden. 
Godfried zal nog een keer informatie geven in de nieuwsflits. 
 
Sandra geeft aan, dat ze het fijn zou vinden als ouders van de kinderen die begin 2017 het laatste 
oudergesprek hebben gehad in de gelegenheid worden gesteld om nog een keer een gesprek te 
krijgen. Ze weet dat ouders altijd zelf een afspraak mogen maken, maar zij zou het fijn vinden als de 
school hier ook pro-actief in is. Godfried bespreekt het signaal intern. 
 
Fleur signaleert dat er weer steeds meer auto’s worden geparkeerd aan de overkant van de straat. 
Wellicht kan hier nog een keer aandacht voor worden gevraagd. Wellicht via de oudergeleding 
richting gemeente? Volgende keer nog een keer op agenda? Niets over afgesproken toch? 
 
Mirjam vraagt of er ouders interesse hebben om mee te gaan op schoolreis met de grotere groepen. 
Sandra meldt zich aan, wanneer deze behoefte bestaat voor de groep van haar zoon.  
 
Openstaande actiepunten MR 

VERGADERING 16 juni 2016   

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

Godfried 30 mei bijeenkomst 



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

Godfried Wanneer van toepassing 

VERGADERING 6 Oktober 2016   

Wanneer concrete knelpunten ontstaan 
bij het invliegen van vervanging, wordt 
dit geagendeerd op de MR-vergadering. 
Actie richting GMR/CvB? 

Godfried Wanneer van toepassing 

VERGADERING 19 december 2016   

Schoolgids 2017 – 2018 agenderen 
laatste vergadering MR voor de 
schoolvakantie. 

Konrad/Godfried Juni 2017 

 

 


