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Notulen overleg MR d.d. 2 oktober 2017 
 
Aanwezig: Konrad (voorzitter), Godfried, Bas, Fleur, Joost, Mirjam, Jack, Sandra 
Afwezig m.k.: Wendy 

1. Opening 

Welkom door Konrad. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. Notulen vorige vergadering + 4. Notulen versie website 
 
Bij punt 6 staat er “ voor het schooljaar 2018-2019 verandert er niets”. Dat moet zijn ‘in het 

schooljaar 2017-2018’ (of:  ‘voor aanvang van’. Het schooljaar 2017-2018 wordt gebruikt om het 

traject te lopen om in 2018-2019 met nieuwe schooltijden te starten. Dit moet worden aangepast in 

de notulen.  

Naar aanleiding van: 

Bij punt 9: aanvulling over Stormbrekers: het bestuur wil graag meewerken op financieel gebied. Het 

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

Subsidie fruit is toegekend. 20 weken lang krijgen de kinderen elke dag schoolfruit. 

10 oktober wordt aandacht besteed aan/ gecontroleerd op het parkeren van auto’s voor school. 

De notulen van 23 mei 2017 worden hiermee vastgesteld.  

Joost plaatst de notulen na aanpassing op de website.  

4. jaarplan schooljaar 2017-2018 (bijlage)  (advies) 
 
Sandra wijst op enkele zinnen die niet helemaal af zijn. 
Mirjam past dit aan in het jaarplan. 
De MR heeft verder geen opmerkingen op het jaarplan. 
 

5. schoolgids 2017-2018 (advies en instemming)  
 
Algemene indruk: schoolgids wordt steeds meer ‘kindcentrumgids’, maar nog niet overal consequent 
doorgevoerd. Dit is een ontwikkeling.  
Mirjam vult doorstroomgegevens naar VO (paragraaf 21) aan met gegevens 2017. 
Godfried bekijkt of schoolondersteuningsprofiel (paragraaf 22) op de website van de school kan 
worden geplaatst. Is nu niet in te zien. 
 
De MR stemt in met de schoolgids 2017 – 2018. 

 
6. Route naar een kindcentrumraad…. Volgende stap…. (schetsvoorstel (bijlage)  n.a.v. 

landelijke verkenningen)  (beleid/mening vormen)  
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We voeren het gesprek over de route naar een kindcentrumraad. 
Er zal een verkennend gesprek worden georganiseerd met de oudercommissies: 
- memo Godfried wordt startpapier voor gesprek met de oudercommissies. 
Opmerkingen over de memo: 
- voorzitterschap wordt uit de memo verwijderd. 
- We houden formele bevoegdheden intact, dus besluitvorming via eigen medezeggenschap. 
- Aantal onderwerpen benoemen die we gezamenlijk verkennen.  
 
Godfried neemt het initiatief om een overleg te plannen. Konrad en Bas sluiten aan  vanuit de MR 
van ’t Getij. Terugkoppeling en voorstel voor het vervolg in volgende MR-vergadering.  
 
Konrad geeft aan, dat hij behoefte heeft aan meer afstemming met de oudergeleding van de MR. 
Hij geeft een toelichting op de werkwijze binnen het Reynaertcollege, waarin de oudergeleding en 
personeelsgeleding apart van elkaar de agenda voorbereiden en vervolgens met elkaar in gesprek 
gaan. De directeur is daar niet de hele vergadering afwezig. 
Godfried bevestigt, dat dat een vrij gangbaar model is. Hij zou het zelf jammer vinden, als dat de 
nieuwe structuur zou worden. Fleur, Jack en Sandra herkennen het punt van Konrad. Het zou fijn zijn 
om als OMR samen in gesprek te gaan, voordat de OMR advies uitbrengt of beslist. 
De vraag is of dit vraagt om een echte aanpassing in de structuur. 
De PMR geeft aan, dat zij over relevante onderwerpen ook vooraf gezamenlijk overleggen. 
Afspraak: de OMR vergadert vanaf nu een half uurtje gezamenlijk voorafgaand aan het gezamenlijk 
MR-overleg ter voorbereiding op het overleg. Voor het overige blijft structuur gehandhaafd. 
  

7. zittingstijd oudergeleding  (informatie en actie) ; oproep voor kandidaten; Sandra 
herverkiesbaar? 

 
Sandra stelt zich opnieuw beschikbaar. Indien een andere ouder zich aanmeldt, zal Sandra een stapje 
terug doen. Godfried zal een oproepje plaatsen in de nieuwsflits.  

 
8. Op weg naar een Kindcentrum  (informatie over stand van zaken) 

 
Op dit moment ligt het voorstel of ’t Getij ‘Kindcentrum’ mag heten bij het bestuur van Perspecto. 
’t Poppeke en KOZVL hebben al ingestemd. 
Godfried vraagt na of de checklist kan worden toegezonden aan de MR. 
 

9. 2  subsidietrajecten:   muzieksubsidieproject (loopt)  , schoolfruitsubsidieproject 
(aangevraagd)   (informatie)  

 

Geen bijzonderheden te melden. 

10. Stand van zaken rondom kindcentrumtijden/schooltijden…. (informatie) ; notulen laatste 
informatiebijeenkomst als bijlage. 

 
Godfried licht het proces tot op heden toe. 
Komende vrijdag vervolgoverleg werkgroep. Daar wordt ook gesproken over de ouderbetrokkenheid. 
 
Vanuit de OMR worden de volgende aandachtspunten meegegeven: 

- Betrokkenheid MR (voordat ‘de pap is gestort’) goed regelen, vanaf de start. 
- Jonge kinderen / oudere kinderen, verschillende varianten mogelijk? 
- In hoeverre is dagelijks dezelfde structuur van belang? 
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De OMR vraagt Godfried om de werkgroep een procesvoorstel te laten voorbereiden voor het 
vervolg. Dit wordt voorgelegd aan de MR. Godfried pakt dit op. 
 

11. Personele zaken:  ziekenboeg en vervangingen  (informatie) 
 
Enkele leerkrachten zijn voor langere tijd afwezig ivm ziekte.  
Op dit moment lukt het nog om vervanging te organiseren.  

 

12. Grote materiele zaken: aanvraag dak en vloer kleutergroepen, chromebooks    (informatie)  
 

Er is een aanvraag ingediend voor het vervangen van de vloerbedekking bij de kleutergroepen. 

 

’t Getij gaat meedoen in een pilot voor chromebooks. Op dit moment gaat het om 35 chromebooks. 

In eerste instantie zijn deze beschikbaar voor 3 dagdelen per week voor groep 5, 6/7, 8.   

Verwerking stof, toetsen.  

13. Jaarverslag MR  start met opmaken van ….  
 

Sandra stelt voor het volgende overleg het concept-jaarverslag op. 

14. Uitnodigen GMR 
 
Joost doet een voorstel voor jaarplanning MR op wisselende dagen: maandag, dinsdag, donderdag. 
 
Vervolgens zal de GMR worden gevraagd om op één van deze avonden aan te sluiten. 
 

15. Rondvraag 
 
Vanuit de OMR werd het gewaardeerd, dat de vraag vanuit de MR om ouders ook voor de 
zomervakantie nog een keer in de gelegenheid te stellen om een tien-minuten-gesprek te hebben 
direct is opgepakt vanuit de school. Dus dat alle ouders voor de vakantie nog een uitnodiging hebben 
ontvangen en dit nu ook is opgenomen in het schoolplan. 
 
Er is een suggestie over de nieuwsflits. Bij onderwijs zowel terugblik als vooruitblik. Kinderopvang 
enkel terugblik. Godfried neemt dit mee naar het overleg met de kinderopvang. 
 
Vraag aan GMR om bovenschools eenduidig standpunt in te nemen over tatoeages. Er is een 
gedragscode op bestuursniveau. 
Vraag is of deze gedragscode nog actueel is en of erop gehandhaafd wordt. 
Joost legt het voor aan de GMR. 
Godfried legt het ook op de tafel van de directeuren. 
 
We signaleren dat er sprake is van overhangende takken over de stoep, net buiten het speelplein van 
de onderbouw. Fleur meldt bij de gemeente.  
 
Openstaande actiepunten MR 
 

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 
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