
 
 

 

MR vergadering 12 juni 2014 
 

Aanwezig: 

Dhr. de Zwart, mevr. Everaard, mevr. de Jonge, dhr. van Goethem, dhr. van Beljouw, dhr. van Wijk, 

dhr. Blaeke, mevr. Goense 

Afwezig met kennisgeving: 

Mevr. Hemelaar 

 

1. Notulen vorige vergadering worden vastgesteld. 

 

2. Subsidie verkeer is toegekend. 

 

3. Voortaan zien we dat er graag i.p.v. afwezig, afwezig met kennisgeving staat.  

 

4. Personele zaken: 

- Juf Eva en juf Simone zijn zwanger. 

- Juf Wendy en juf Karlien zijn met zwangerschapsverlof en nemen ook ouderschapsverlof. 

- Meester Ronny en juf Marie-Louise stoppen na de zomervakantie met werken.  

- Juf Irma zal na de zomervakantievakantie weer volledig terug aan de slag gaan.  

- Begin volgend schooljaar zullen we starten met vier stagiaires op onze school. 

 

5. Formatie: 

- Godfried licht de formatie toe. 

- Bas is volgend jaar 1 dag per week vrij geroosterd doordat hij voorzitter van de GMR wordt. 

- Mirjam zal taak van plv. directeur op zich nemen en wordt hiervoor  1 dag per week vrij 

geroosterd. 

- Het formatieplaatje zal volgende week met ouders gedeeld worden. Achter de schermen 

werken we aan de groepsindelingen. Deze zal de voorlaatste vrijdag bekend worden 

gemaakt. 

We spreken af dat in de nieuwsflits nog eens mee genomen zal worden dat de 

groepsindelingen zorgvuldig afgewogen worden. 

 

6. Materiële zaken:  

- We zijn in de laatste fase van klusjes 

- Het dak zal geïsoleerd worden in stukken.  

- Er ligt een aanvraag om versneld het asbest op het kleutergedeelte er af te halen zodat we 

hier ook zonnepanelen  kunnen leggen. 



- Na de vakantie zullen we een werkgroep opstarten om het plein te reorganiseren. 

- Verkeerssituatie: 1 rijrichting is ingegaan. 

- De rode stangen van “oud Sandeschool” zullen naar hier komen en geplaatst worden. 

- Er zullen borden “school in de buurt” geplaatst worden in de Lange Munt. 

- We zijn nog op zoek naar verkeersbrigadiers. 

- Locatie pastoor Smuldersstraat  moet voor 1 juli leeg zijn. 

- Het pand van oud Kiekeboe is nog niet verkocht. 

 

7. Onderwijskundige zaken; 

- Werkgroepen draaien volop; binnenkort zal er feedback komen vanuit de huiswerkgroep 

- -Na de vakantie zullen we scholen gaan bezoeken in België als voorbereiding op Finland 

(schooljaar ‘15-‘16) 

- CITO-eindtoets is afgeschaft. Deze zal overgaan in een landelijke toets in april (centrale 

eindtoets). Het schooladvies zal leidend zijn. 

 

8. GMR zaken: 

- Volgende vergadering is verplaatst naar 3 juli. 

- Erwin zal ons ambitiestuk doormailen naar de GMR. (is inmiddels verstuurd) 

- Sociaal plan is 2 weken geleden goedgekeurd.  

- Verandering GMR: Dhr. Ekkebus en mevr. Ringoot stoppen. Bas en Mevr. Somers zullen 

verder gaan in de GMR. Ook 1 ouder zal stoppen en zal vervangen worden. Voor de functie 

van mevr. Ringoot is nog geen vervanger. 

 

9. Planzaken: 

- Er zijn nog geen plannen af. 

- De schoolgids zal via de mail komen. 

- Kwaliteitsrapportage is in de vorige vergadering al besproken. 

- Taakbeleidsplan zal nog door Ronny gemaakt worden. 

 

10. ARBO 

ARBO-plan is goedgekeurd. Er komt steeds een ander aandachtspunt aan bod. 

 

11. Overblijfregeling: 

We zullen dit gaan communiceren met ouders. Erwin heeft hier een stukje voor opgesteld. Deze 

zal samen met de Nieuwsflits op vrijdag verstuurd worden. Protocol komt op de website. 

 

12. Terugblik opening:  

Het was geslaagd!! Heel veel mensen hebben geholpen en laten zien dat ze voor de school staan.  

 

13. Bezetting MR: 

De verkiezingen zijn besproken. Bas zal nog uitzoeken hoe de verkiezingsprocedure precies moet 

lopen. Erwin en Karin willen zich in principe herkiesbaar stellen. Erwin zal navragen hoe Diana 

hier in staat.  

 

14. Rondvraag: 

- Wilco geeft aan het niet zo nodig te vinden dat alle verjaardagen op de kalender staan. 

Godfried geeft aan de kalender onder de loep te nemen. Barbara geeft aan de grijze vakjes 

graag terug te willen. 

- Barbara vraagt of broertjes/zusjes elkaar mogen trakteren. -> broertjes/zusjes mag. 

- Ronny wil iedereen bedanken voor de samenwerking. Erwin bedankt Ronny namens de MR. 

Godfried geeft aan dat de donderdag voor de vakantie in het teken zal staan van het afscheid 

van Ronny en Marie Louise. 



- Erwin stelt een vraag hoe het zit met de fusiegelden. Godfried licht dit toe.  

-  

15. Data vergadering volgend schooljaar. 

1
e
 vergadering: donderdag 18 september 2014 19.30u. 

Tijdens deze vergadering zullen we de andere vergader data vaststellen. 

 


