
 

 

 

 

Aanwezig: Joost van Wijk, Mirjam Goense, Wilco de Zwart, Bas Gijsel, Erwin 

van Beljouw, Karin van Kerckhoven, Karlien Boussen, Barbara Everaert, Diana 

Bogaert 

Namens de directie: Godfried Blaeke, Ronny van Goethem 

 

 
1. Mededelingen / ingekomen stukken 

-  

 

2. Notulen vorige vergadering 

Enkele kleine aanpassingen in schrijfwijzen. 

 

3. medelingen directie 

- Er komt een vaste vervanger in groep 8; meester Branco 

- Juf Samantha is bevallen van dochter Liv 

- SPH Hulst minder aanmeldingen gekregen en daardoor 

personeelsveranderingen, nog niet duidelijk of dit ook voor Kloosterzande geldt. 

 

4. de bouw 

- Locatie Past. Smuldersstraat is omgeturnd tot een geschikte tijdelijke locatie.  

- Er liggen 32 zonnepanelen op het dak van locatie Oosthof. 

- Aanschaf ‘slimme’ kachels/pompen wordt nog overwogen. 

- In de herfstvakantie zal er flink worden geklust. 

- Het streven voor de verhuizing is begin 2014, met een uitloop tot carnaval. 

- Misschien volgt er in de toekomst nog een uitbreiding van het plein, voorlopig 

blijft het zo. Qua oppervlakte hetzelfde, maar het zal smaller zijn. 

 

5. GMR 

- Er is gestart met een nieuwe GMR; Bas Gijsel en Kathelijne Truijman nemen 

voor ons de honneurs waar. Kathelijne wordt binnenkort uitgenodigd voor het 

bijwonen van een vergadering. 

 

6. planzaken 

- Schoolplan: is doorgegeven aan de onderwijsinspectie. Hierin staat de stand van 

zaken op beide scholen beschreven. Normaalgesproken is dit een document voor 4 

jaar, vanwege de fusie is dit bijgesteld naar 2 jaar. Nieuwe acties en lopende 

acties zijn hierin meegenomen. 

Notulen medezeggenschapsraad 01-10-13 



- Jaarplan: Iets verfijnder dan het schoolplan. Het is te zien als een raamwerk 

wat er wanneer gaat plaatsvinden komend jaar. In  januari kijken we als MR 

hoever school is. 

- Schoolgids: Uit de gidsen van beide locaties is materiaal gehaald om zodoende 

een passende schoolgids te creëren. Het plan is om dit over 2 jaar nog eens tegen 

het licht houden en te kijken of er aanpassingen nodig zijn. 

- Het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel): hierin wordt beschreven wat voor soort 

school ’t Getij wordt, waar de specialiteiten liggen. De conceptversie is klaar, de 

definitieve versie moet voor 01-01-14 ondertekend worden door de MR. Dit profiel 

is gericht op het Passend Onderwijs, dat gerealiseerd wordt vanaf schooljaar 

2014-2015. Er zullen dan geen rugzakjes meer zijn. 

 

7. Ambitiestuk MR 

- Het activiteitenplan en het jaarplan ligt klaar. Het jaarplan is in orde. Het 

ambitiestuk is ook klaar voor zover, bespreking komt op de agenda voor de 

volgende vergadering. 

 

8. arbolijst 

- Van bovenaf is besloten dat er gewerkt moet worden met de nieuwe versie van 

het programma, maar dit is niet compatible met de vorige versie. Alles dient 

opnieuw ingevoerd te worden, dit zal waarschijnlijk enige vertraging opleveren.  

 

9. Actuele zaken 

- Het schoolfruit is een groot succes.  

- De lijst met hulpouders is gigantisch! 

- Er is extra hulp nodig voor de overblijfmoeders; er blijven (veel) meer kinderen 

over dan verwacht. Wordt vervolgd. 

- Er is gestart met een wekelijke Nieuwsflits naar de ouders toe op vrijdag, dit 

wordt zeer gewaardeerd.  

 

10. website 

De site van Ter Duinen is plotsklaps uit de lucht gehaald; de nieuwe site is nog in 

aanbouw. De MR zal op deze site een eigen plek krijgen. 

 

11. fusie 

Er komt geen FusieFlits meer. De Ouderraad checkt bij ouders of er opvallende 

zaken zijn rondom school. Zo staat de verkeerssituatie op de lijst: de gemeente 

heeft inmiddels een lijst met een groot aantal werkpunten aangeleverd waarmee 

de werkgroep ‘Verkeer’ aan de slag gaat. Het feit blijft dat het op bepaalde 

momenten van de dag erg druk is voor school omdat iedereen hier moet zijn op 

dat moment. Naast schuine parkeervakken bijvoorbeeld, of eenrichtingsverkeer 



voor ALLE verkeer zouden verbeterpunten zijn. Maar de grootste verantwoording 

blijft bij de ouders liggen. 

 

12. afscheid sonja buysrogge 

- Na jaren van een tomeloze inzet is het tijd om afscheid te nemen van Sonja 

Buysrogge als lid van de Medezeggenschapsraad. We wensen haar veel geluk! 

 

13. Rondvraag 

- data komende vergaderingen: 10 december, 4 februari, 8 april, 24 juni. 

Diana verzet een overlappende vergadering bij de Ouderraad. 

- Is er al een plan voor ‘de verhuis’? Dat is er nog niet, het ligt aan de 

ontwikkelingen hier op school. Dit wordt t.z.t. bekeken. 

 

 

Diana Bogaert 

 

Ter info: iedere belangstellende kan de MR-vergaderingen op ’t Getij 

bijwonen! 

 


