
 

 

 

 

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

van Beljouw, Karlien Boussen, Diana Bogaert 

Afwezig: Barbara Everaert, Karin van Kerckhoven 

Namens de directie: Godfried Blaeke, Ronny van Goethem 

 

 
1. Mededelingen / ingekomen stukken 

-  Agenda in orde, geen aanvullingen 

- “Code goede MR” is bij iedereen goed aangekomen 

- Protocol Goede Communicatie wordt later besproken 

 

2. Notulen vorige vergadering 

-  

3. personele zaken 

- Verschuiving in groep 8, Irma en Petra nemen de verdere vervanging op zich. 

Irma komt op therapeutische basis werken tot aan de Carnavalsvakantie. 

- Juf Samantha gaat na de kerstvakantie weer aan de slag in 1-2C. 

- In het kader van de reorganisatie heeft één van de juffen van de peuterspeelzaal 

haar ontslag aangezegd gekregen. 

4. materiële zaken 

- ‘De bouw’ verloopt voorspoedig; Kerstvakantie gaat niet lukken, maar 

Carnavalsvakantie zeker! 

- Het openingsfeest zal naar alle waarschijnlijkheid eind april plaatsvinden, 

wanneer de bibliotheek ook is geïnstalleerd. Hier is een werkgroep voor 

gerealiseerd. 

-De zonnepanelen hebben al 1,2 megawatt opgebracht, vanaf oktober! 

- De cv-ketels zijn vervangen en er zijn 2 nieuwe pompen geplaatst. 

5. GMR 

- EIC regeling wordt besproken; dit geldt voor iedereen die werkt op/met digitale 

middelen binnen Perspecto. Er zijn vragen over artikel 3, betreffende het 

mailverkeer. Deze vragen worden door Bas Gijsel meegenomen en voorgelegd aan 

de Bond/GMR. Het gedeelte over Facebook wordt niet echt duidelijk bevonden. Er 

wordt uiteindelijk geconcludeerd dat facebook-accounts in de naam van school 

altijd onder hoede van de school blijven. 

- Op verschillende (digitale) documenten wordt ’t Getij nog steeds als O.B.S. 

omschreven. Ondanks het feit dat niet is wat school wil uitdragen, is het in 

sommige gevallen onvermijdelijk. 
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- Gemist in het communicatieprotocol is nog steeds: waar staan wij als MR? Dit is 

al eerder aangegeven, er zou meer duidelijkheid moeten komen over onze rol in 

het geheel. 

- Diana stuurt de goedgekeurde notulen van de MR naar GMR. 

 

6. planzaken 

- Het SOP (SchoolOndersteuningsProfiel): moet 14 december worden ingeleverd. 

 

7. Ambitiestuk MR 

- Zoals besproken worden de activiteiten uit dit stuk gehaald.  

- Dit document wordt op de website geplaatst, dit wordt vermeld in de 

Nieuwsbrief. 

- Dit document wordt doorgestuurd naar de GMR 

- Het jaarplan is vormgegeven. Het ‘loopt’ een jaar mee, om op deze manier te 

kunnen vaststellen of het compleet is. Godfried blijft de agenda samenstellen, 

met deze lay-out en planning als leidraad. 

- De vraag is of de documenten van de MR een plaats kunnen krijgen binnen de 

website. Er wordt gekeken of er een plaats gecreëerd kan worden binnen de ELO. 

- Scholingsbehoefte van de MR –leden zou al aan de orde moeten zijn geweest, dit 

is niet gebeurd. Rondvraag wijst uit dat er op dit moment geen behoefte is onder 

de leden. 

 

8. arbolijst 

- Er wordt een RI (risico inventarisatie)  gehouden onder het personeel, hier 

wordt later op teruggekomen. 

 

9. begroting 2014 

- Ronny bespreekt de begroting met de leden. In het kort: de school moet 

bezuinigen, maar is in de basis een gezonde school met wat reserves. Hoewel hier 

in de komende jaren wel wat van zal moeten worden uitgegeven, blijft de basis 

goed. 

- De begroting is door het bestuur goedgekeurd. 

 

10. formatieprognose 

- Het streven is om volgend schooljaar met 12 groepen te werken. De 

groepsgrootte zal hierdoor iets toenemen, het solidair zijn met de omgeving (waar 

ook sprake is van grotere groepen) speelt hierbij ook zeker een rol. Dit alles zal 

gevolgen hebben voor personele zaken, maar hierover is nog niets bekend. 

 

 



11. Rondvraag 

- Wilco: wat is het beleid van de ouderbezoeken in groep 3? Is de aanwezigheid 

van de ouders niet een te grote belasting voor de groep? Dit wordt niet als 

storend ervaren. Ronny geeft aan dat vooral het eerste kwartaal druk bezocht 

wordt, maar dat de belangstelling daarna flink afneemt. De ouderbetrokkenheid 

wordt gezien als een groot pluspunt. Dit alles wordt met de betreffende 

leerkrachten nog eens doorgesproken, de bezwaren zijn duidelijk en worden 

meegenomen. 

- Erwin: Er dient nog een jaarverslag te komen van afgelopen schooljaar. Mirjam 

en Diana zorgen voor een versie van beide scholen. 

 

Volgende vergadering: 8 april, hiervoor wordt de GMR uitgenodigd. 

 

 

Diana Bogaert 

 

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

bijwonen! 

 


