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Notulen  

medezeggenschapsraad  

’t Getij 

 
Donderdag 25 juni 2015 

 

 

Aanwezig : Erwin, Bas, Joost, Wendy, Sandra, Wilco, Diana, Mirjam, 

Barbara & Karen 

Namens directie : Godfried  

 

 

1 Ingekomen stukken en mededelingen door de voorzitter 

Iedereen welkom! 

De agendapunten zijn iets gehusseld in het kader van prioriteiten. 

 

2 Notulen vorige vergadering 

Geen aanmerkingen 

 

3 Huishoudelijk reglement 

Op basis van de input van diverse bronnen is dit reglement aangepast. 

In het begin was er een formele scheiding, maar omdat het alles in 

goede harmonie verloopt, heeft de directeur ook taken, naast de 

voorzitter. Een voorbeeld is het opstellen van de agenda. Er wordt toch 

een kleine aanpassing gedaan in artikel 3 en 1 over de taakverdeling. 

Dit wordt de definitieve versie en hiermee is deze vastgesteld. Zodra 

deze klaar is wordt het ondertekend door de voorzitter en Bas namens 

de personeelsgeleding. 

 

4 Schoolplan 

Aanpassingen op het tekstuele vlak en op het gebied van grammatica 

zijn doorgevoerd. Deze manier van werken is door iedereen als zeer 

nuttig en waardevol ervaren. Dit document wordt ondertekend door de 

voorzitter. 

 5 ARBO-plan 

Er zijn nog een paar kleine aanpassingen, een aantal zaken zijn al 

aangepakt. Ook deze versie wordt goedgekeurd. 
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6 Groepsindeling 

Alle stappen zijn doorlopen: 11 groepen. De groepen zijn gevormd, de 

leerkrachten zijn in de groepen ingedeeld. De verdeling van de 

kinderen over de klassen zal dinsdag worden bekendgemaakt. Er is op 

veel vlakken rekening gehouden met het verdelen van de kinderen. 

 

7 Schoolgids 

Het concept 'schoolgids' is af en wordt ter inzage aangeboden. De 

schoolgids wordt steeds meer formeel, veel van de informatie staat ook 

op de website. De inspectie vereist dit document echter. Op- en 

aanmerkingen graag binnen 2 weken, dan kan deze nog voor de 

vakantie op de website. 

 

8Nascholingsplan 

Dit is nog niet af. Deze was tijdelijk van de agenda verdwenen, nu is 

dit weer actueel. Wordt vervolgd. 

 

9 School formatieplan 

In dit plan wordt uitgelegd wat de formatie voor het komend schooljaar 

is. Leerlingenaantallen, leerkrachten, groepsverdeling, taakverdeling, 

dit alles komt aan bod. Dit dient door de MR worden goedgekeurd, 

zodra de definitieve versie er is zal deze worden getekend. 

 

10 Taakbeleid 

Leerkrachten kunnen aangeven wat ze (willen) gaan doen dit jaar. Een 

lesuur is even zwaar als een taakuur. Een leerkracht staat 930 uur in 

de klas van totaal ongeveer 1700 uur. Het rekenprogramma Cupella 

neemt dit heel netjes mee. Er is een taakverdeling/taakbeleid waar 

leerkrachten op kunnen intekenen ofwel akkoord kunnen gaan.  

 

11 Brief fusiegelden basisschool ’t Getij 

PMR: gaat hierin niet mee gezien het sociale plan dat met 

medewerkers is afgesloten. Solidariteit is hierbij het sleutelwoord.  

 

De brief wordt besproken en de nodige vragen en vraagtekens worden 

gesteld. De toon van de brief wordt bijgesteld, het wordt nu een vraag 

om opheldering in plaats van een 'beschuldiging'. Vooral (het gebrek 

aan) de informatievoorziening in deze speelt een rol.  

MR wordt aangepast naar OMR. De nieuwe versie wordt z.s.m. 

doorgegeven ter inzage. 
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12 Inspectiebezoek en rapport 

Toch een behoorlijke kritische noot in het verslag, zo is onze conclusie. 

Het bezoek en de eerste evaluatie waren positiever van toon dan het 

uiteindelijke eindverslag. De interpretatie van verschillende termen 

was ook verwarrend. Er werd niet uitgegaan van dezelfde definities en 

dat zorgde enigszins voor spraakverwarring. 

 

13 Personele zaken 

Volgend jaar 3 stagiaires en 1 LIO stagiaire in groep 3. Zij zal iedere 

maandag & dinsdag aanwezig zijn. Marjolein is bevallen van een 

tweeling en het is nog niet duidelijk wanneer zij weer zal starten.  

 

14 Materiële zaken 

De kleuterhal wordt onder handen genomen. Meubeltjes worden 

aangeschaft. Overblijf eventueel in de hal en niet meer in de klassen. 

Dit is te belastend voor de leerkracht. De puzzeltafels zouden hiervoor 

geschikt zijn, die zijn dan ook op meerdere momenten te gebruiken 

gedurende de dag. 

Pleinaanpassing. De tekening hangt op met ideeën, de voorstellen 

moeten worden doorberekend. Minimaal op het gebied van 

speelwerktuigen, maar meer met themahoeken. Bewust peuter- en 

kleuterplein. Het hek naar de speeltuin zal op bepaalde momenten 

geopend worden. Achter de gymzaal ligt een wat verloren hoek, dit zal 

als moestuin worden ingericht. Dit alles is een groeiconstructie voor de 

komende jaren. 

 

15 GMR-zaken 

Er worden nog personeelsleden gezocht voor de GMR. Verder geen 

bijzonderheden. 

 

16 Financieel jaarverslag 

Dit is nog onder constructie. 

 

 

 

 

17 Rondvraag  

- nieuwe data volgend jaar: nog vast te stellen. 

 

- Joost bakt voor de volgende vergadering. De donderdag blijft staan.  
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- Kalender: wordt aan gewerkt. Geen verjaardagen van de kinderen 

meer, maar wel die van leerkrachten. 

 

16 Sluiting 

Volgende vergadering 8-10-2015, personeelskamer ’t Getij 

 

Diana Bogaert 


