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Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Donderdag 26 November 2014 

 

 

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

Afwezig : Diana (m.k.) 

Namens directie : Godfried, Mirjam 

Klankbord: Barbara, Karin 

 

Iedereen welkom, speciaal Sandra! 

Agenda: 1 aanvulling 

Indeling van de Mr komend schooljaar blijft hetzelfde.  

Voorzitter : Erwin 

Secretaris : Diana (vervangend Wilco) 

 

1 Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

Geen stukken  

2 Notulen vorige vergadering 

Jaarverslag zal door Diana op nieuwe wijze gemaakt worden. 

Naam juf Karlien aanpassen in beide versies.  

 

3 Websiteversie vaststellen 

 Goedgekeurd, één naam aanpassen van juffrouw Karlien. 

4 Personele zaken 

Er zijn meer stagiaires dan vorig jaar. Hier is bewust voor gekozen 

toen.  Zwangerschappen: juf Ingrid gaat op verlof na de kerst. Karlien 

blijft nog in ouderschapsverlof; ze gaat het hele jaar 2 dagen werken. 

Groep 4/5 heeft waarschijnlijk ook een vervanger. Bij de kleuters wordt 

nog  gekeken naar een oplossing. Streven is maximaal 2 leerkrachten 

per groep.  

 

5 Materiële zaken 

Er is een verzoek bij CVB gedaan om  kleuterhal leuker in te richten. 

 

Grote aanvraag gedaan CVB om op het zuidelijk dak zonnepanelen te 

leggen. Geeft problemen; de gemeente vindt dit op moment nog niet 



 

 

2 

noodzakelijk. Er ligt asbest op, maar moet nog niet weggehaald 

worden, aldus de gemeente.  

 

Aanpassing van het schoolplein: de 1e versie is gemaakt, zal aan team 

gepresenteerd worden voor input en ideeën.  

 

Afronding van de Sandeschool is definitief. Op 18 november zijn alle 

sleutels ingeleverd.  

 

Het schoolplein wordt ook gebruikt na schooltijd. Dit geeft tot op heden 

geen overlast.   

 

 

6 Onderwijskundige zaken 

Verkeer: er zijn ideeën voorgelegd bij gemeente. Hier is tot op heden 

niets van vernomen. 6 ouders zijn bereid gevonden tot 

verkeersregelaar, deze krijgen een training. Er is een link gelegd met 

VVN afdeling zeeland. 

 

ESF bezoek aan België gehad door leerkrachten. Veel nieuwe 

indrukken opgedaan. Het bezoek aan Finland is in voorbereiding. 

  

7 GMR-zaken 

De EIC-regeling: Navraag gedaan door Bas bij de bond. 

Het jaarverslag komt eind december.  

Stand van zaken sociaal plan, nog niet veel deelname hier in Zeeland.  

Stand van zaken m.b.t terugloop bij de peuters.  Wat betekent dit voor 

‘t Getij?  

 

8 Planzaken 

 

Er wordt een enquête uitgezet onder personeel/ouders en kinderen. 

 

Het streven is een schoolplan samen te stellen met een duidelijke 

meerwaarde. Hiertoe worden diverse bronnen aangeschreven.  

 

9 Arbo-plan  

Werk in uitvoering. Dit schooljaar wordt het door Mirjam gecheckt en 

er zal een plan van aanpak gemaakt worden, dit zal ook gepresenteerd 

worden.   
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10 Scholingsbehoefte MR 

 

Samen proberen een avond te regelen, niet alleen uit Kloosterzande . 

Kijken waar er behoefte is bij de MR-leden. April of mei is een goede 

tijd voor scholing. 

11  Begroting volgend schooljaar 

 

Nieuwe taalmethode zal waarschijnlijk worden aangeschaft volgend 

jaar.  

Inrichtingszaken en het plein zijn ook meegenomen. 

 

12 Telling 1/10/2014 

 

Volgend jaar waarschijnlijk weer minimaal een groep minder.  

De reden hiervoor: nu 291 leerlingen,  einde schooljaar 305 leerlingen 

en  daarna ongeveer 50 leerlingen uitstroom groep 8. 

Nog de vraag wie beslist over fusiegelden. Er is destijds bij de fusie 

verteld dat gedurende 5 jaar afbouw regeling van toepassing was. Zien 

we nu niets meer van . Godfried zal dit meenemen.  

13. jaarverslag MR 

 

Gaan allen akkoord met de wijze waarop Diana het verslag zou willen 

maken. Diana mag dit dan ook uitvoeren.  

 

14A  MR –verkiezingen: terugblik  op proces  

 

Er was 1 aanmelding, dit is op de juiste manier afgehandeld. Misschien 

de sluitingsdatum aanpassen (verkorten), dit dan ook in de statuten 

vastleggen. Volgend jaar bekijken om dit voor het eind van het 

schooljaar te regelen, zodat we meteen bij aanvang van het nieuwe 

schooljaar kunnen beginnen met de nieuwe groep. 

 

14B  Ruimte in huishoudelijk reglement voor ouder-adviseurs  

 

Beroepen op artikel 14 punt 4 nieuw huishoudelijk document 

aanpassen. 

Sandra zal gehele document scannen en haar mening hier over geven. 

Ook moeten de namen aangepast worden naar ’t Getij.  

 

Erwin zal voorstel maken voor aanpassing punt 4. 
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15 Rondvraag  

 

Sandra geeft aan dat er verwarring ontstaat bij hoofdluis op school. 

Wanneer nu precies informeren? Godfried zal de procedure in de 

komende Nieuwsflits nog eens uitleggen.  

 

Godfried geeft aan om de papieren versie van de Nieuwsflits te laten 

vervallen. Hij polst hierbij de ouderleden over hoe zij dit zien. De 

kostenpost is de belangrijkste reden. We zijn er nog niet helemaal over 

uit om deze te laten verdwijnen, wordt toch wel als leuk beschouwd. 

Godfried zal dit ook nog eens bij de OR voorleggen en zal dan nader 

bepalen of het doorgaat of niet.  

 

Wilco de Zwart 

Diana Bogaert 

 

Volgende vergadering 5-2-2015, 19.30u, leerkrachtenkamer ’t Getij. 


