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Jaarverslag 2016 – 2017 

Medezeggenschapsraad basisschool ’t Getij Kloosterzande 

 

Voorwoord 

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de werkzaamheden van de 

medezeggenschapsraad (MR) van basisschool ‘t Getij in het schooljaar 2016-2017.  

Misschien heeft u na het lezen van dit jaarverslag nog vragen. U kunt deze altijd stellen aan 

één van de MR-leden of via het e-mailadres van de voorzitter van de MR: 

konradvdvelde@hotmail.com. Meer informatie over de MR, is terug te vinden op de website 

van de school: https://tgetij.ogperspecto.nl/ouders/medezeggenschapsraad/. Wij hebben de 

informatie op de website over de MR dit jaar geactualiseerd. 

De rol van de MR 

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben 

met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school 

zelf. In de MR praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over belangrijke zaken 

die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de 

school. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft over een 

bepaalde situatie te allen tijde kenbaar maken aan de directie. De MR heeft twee soorten 

bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. In de Wet 

Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR 

instemmingbevoegdheid of adviesbevoegdheid heeft.  

Samenstelling MR  

De MR bestaat formeel uit 8 leden, 4 ouders en 4 leerkrachten. De directeur, Godfried 

Blaeke is in principe ook altijd aanwezig bij de vergaderingen van de MR. 

In het schooljaar 2016 – 2017 was de samenstelling van de MR als volgt: 

Konrad van de Velde (oudergeleding) Voorzitter 

Sandra Goossen (oudergeleding) Secretaris 

Fleur Smits  (oudergeleding) 

Jack Roctus  (oudergeleding) 

Mirjam Goense  (personeelsgeleding) 

Bas Gijsel  (personeelsgeleding) 

Joost van Wijk (personeelsgeleding) 

Wendy van Waes  (personeelsgeleding) 
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Vergaderingen en bijeenkomsten 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel worden 

bijgewoond. Hier is dit schooljaar gebruik van gemaakt tijdens de gezamenlijke vergadering 

van ’t Getij, Foxkidz en ‘t Poppeke. De agenda en notulen van de MR worden niet actief 

verspreid, maar op de website van de school gepubliceerd. 

 

De MR heeft dit jaar 4 keer vergaderd. Daarnaast hebben we een aantal bijeenkomsten 

bijgewoond. 

Welke bijeenkomsten heeft de MR bijgewoond en met welke opbrengst? 

Op 6 december 2016 hebben Fleur Smits, Jack Roctus, Mirjam Goense, Joost van Wijk, Bas 

Gijsel, Konrad van de Velde en Sandra Goossen namens de MR een gesprek gevoerd met 

Stan van Alphen, voorzitter CvB van Perspecto. Dit was een ambitiegesprek in het kader van 

de ‘directeurencarrousel’ die binnen Perspecto werd uitgevoerd en inmiddels is afgerond. 

Uitkomst van de directeurencarrousel voor wat betreft onze school is geweest, dat de huidige 

directeur, Godfried Blaeke is gebleven en met ingang van het schooljaar 2016 - 2017 ook 

directeur van de Oostvogel in Lamswaarde. 

Fleur Smits en Sandra Goossen hebben namens de MR op 2 februari 2017 een 

informatiebijeenkomst bijgewoond over IKC-vorming en over de rol van de MR. Deze werd 

georganiseerd door de GMR van Perspecto. De onderwerpen werden eigenlijk afzonderlijk 

van elkaar behandeld en hoewel erg interessant als basisinformatie zijn we binnen ’t Getij nu 

op zoek naar de verdiepingsslag: de daadwerkelijke verbinding tussen beide thema’s. Onze 

vraag is hoe je medezeggenschap regelt binnen het IKC (waarbij je recht door aan IKC-

ontwikkeling, maar ook de wettelijke taken van de MR (school) borgt en waarop je als MR 

moet letten bij IKC-vorming. Dit vormt een belangrijk onderwerp voor onze MR in het 

schooljaar 2016 – 2017 en ook nog in 2017 – 2018.  

Op 30 mei 2017 hebben we zelf een themabijeenkomst georganiseerd over de wijze waarop 

medezeggenschap binnen een kindcentrum (KC) kan worden ingericht. Deze bijeenkomst 

vond plaats onder leiding van onderwijsadviesdienst RPCZ. Naast de MR en directie van ’t 

Getij was er ook een vertegenwoordiging van ouders en personeel/directie aanwezig van de 

kinderdagverblijven in Kloosterzande. In het schooljaar 2017 – 2018 gaan we dit thema 

verder uitwerken.  

Waar heeft de MR tijdens de reguliere vergaderingen over gesproken? 

Jaarplan 2016 – 2017 (Instemming) 

In het schoolplan 2016 – 2017 ligt de focus op de ontwikkeling van het kindcentrum, de reis 

naar Finland, het verhogen van de opbrengst van begrijpend lezen, het werken aan 

eindopbrengsten (de eindopbrengsten van groep 8 moeten op het landelijk gemiddelde 

liggen), het versterken van het leerkrachthandelen. De MR heeft ingestemd met het 

schoolplan.  

Kindcentrum Kloosterzande (advies zodra het de MR-verantwoordelijkheden raakt) 

De ontwikkeling van het Kindcentrum Kloosterzande is gedurende het jaar meerdere malen 

besproken. De MR vraagt daarbij in algemene zin telkens aandacht gevraagd voor de 

betrokkenheid van ouders in het proces. 

* Voorbereiding informatieavond kindcentrum (advies) 

Op 22 november 2016 heeft een interactieve bijeenkomst voor ouders plaatsgevonden over 

de vorming van het kindcentrum. De MR heeft suggesties meegegeven aan de werkgroep 
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die hiervoor de voorbereidingen deed. Een aantal leden van de MR heeft de avond 

bijgewoond. 

* Visiedocument en organisatievorm kindcentrum (advies) 

De MR heeft een positief advies gegeven over de visie en het organisatiemodel van 

kindcentrum ’t Getij. De visie is in samenspraak met kinderen, leerkrachten, pedagogisch 

medewerkers en ouders opgesteld.   

De visie van het kindcentrum is als volgt: Alle kinderen zijn unieke individuen. We helpen ze 

ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die klaar zijn voor hun rol in de maatschappijOp KC 

Kloosterzande willen we alle kinderen van 0 tot 13 jaar, de ruimte bieden om zich te 

ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Kernwaarden die daarbij hoog in het vaandel 

staan, zijn: passie, humor en plezier, respect en veiligheid. 

* Schooltijden / kindcentrumtijden (informatie) 

Binnen het KC wordt een werkgroep ingericht die gaat verkennen of het wijzigen van de 

schooltijden belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het KC. De MR heeft uiteindelijk 

instemmingsrecht als het gaat om het evt. wijzigen van schooltijden en heeft daarom 

aangegeven nadrukkelijk betrokken te willen worden bij dit proces. Dit onderwerp zal in het 

schooljaar 2017 – 2018 verder worden uitgewerkt. 

* Vervolg na bezoek Finland (informatie) 

Voor korte termijn focus op meer momenten om buiten te spelen, gezonde voeding (drankjes 

in middagpauze), formuleren van eigen doelen door kinderen. Ouders hebben een 

terugkoppeling gehad van de reis naar Finland tijdens een interactieve informatieavond. 

Begroting 2017 (informatie) 
De MR heeft positief gereageerd op de begroting op basis van de informatievoorziening door 
de directeur. Deze is tevreden met de opzet en inhoud van de begroting en de wijze waarop 
uitgaven zijn toegerekend aan onze school. Er is een positief resultaat begroot.  
 
Huiswerk, proefwerken op de dag na door de ouderraad/school georganiseerde activiteiten 

(ongevraagd advies) 

De OMR heeft namens een ouder aandacht gevraagd voor het opgeven van huiswerk en 

toetsen op de dag na door de ouderraad en/of school georganiseerde activiteiten, zoals de 

kerstmarkt. De vraag is of het mogelijk is om in de jaarplanning rekening te houden met deze 

activiteiten door geen toetsen en/of huiswerk te plannen voor de dag erna. Het team van ’t 

Getij heeft besloten om voortaan rekening te houden met activiteiten en geen toets te 

plannen op de dag na de activiteit. Het huiswerk loopt wel gewoon door. 

 

Luizenprotocol (ongevraagd advies) 

De OMR heeft signalen gekregen dat het luizenprotocol niet altijd bij ouders bekend is. 

Hierop is door de directeur in de nieuwsflits nogmaals aandacht geschonken aan de inhoud 

van het protocol. 

Oudergesprekken midden en bovenbouw aan het einde van het schooljaar (ongevraagd 

advies) 

Met ingang van dit schooljaar is de planning van de oudergesprekken veranderd. Al aan het 

begin van het jaar is er een oudergesprek en medio het schooljaar nog één. Het geplande 

oudergesprek in de laatste periode van het schooljaar is komen te vervallen. Ouders worden 

wel actief benaderd als er bijzonderheden worden gesignaleerd vanuit de school en ouders 

kunnen zelf vanzelfsprekend altijd een afspraak maken of binnenlopen. De OMR heeft 

gevraagd of ouders door de school actief kunnen worden geïnformeerd over de mogelijkheid 

om aan het einde van het schooljaar nog een gesprek te krijgen. Dit is direct door de school 

opgepakt. Alle ouders hebben een vrijblijvende uitnodiging ontvangen. 
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Vakantierooster 2017 – 2018 (ter kennisname) 

Studiedagen + extra studiedagen (instemming) 

De MR heeft een positief advies gegeven op het voorstel vakantierooster 2017 – 2018. Ook 

is vanuit de MR aandacht gevraagd voor tijdige en zorgvuldige communicatie over het 

vakantierooster.  

Formatieplan 2017 – 2018 (instemming)  
Groepsindeling 2017 – 2018 (informerend)  
De MR heeft ingestemd met het voorstel om in 2017 – 2018 11 groepen in te richten en 
hierbij een verdeling te maken, waarbij wordt gestart met 3 kleuterklassen, 1 groep 3 en 
verschillende combi-klassen in de midden en bovenbouw.  
Er is voor gekozen om de formatieve ruimte die resteert na het maken van de 
groepsplanning in te zetten voor extra ondersteuning in groep 3. Mogelijk komt er ook een 
LIO-stagiaire in de onderbouw, waardoor er nog extra ondersteuning in groep 3 kan worden 
georganiseerd. Uitgangspunt is dat er nooit meer dan 2 leerkrachten op één groep staan. Dit 
is gelukt. Het project Stormbrekers stopt. 
 
Daarnaast is de MR (onder andere) geïnformeerd over: 

 Het overleg met de PMR over de inzet van CV –dagen/terugkomdagen  

 Nieuwe taalmethode 

 Subsidietrajecten: muziekonderwijs, dos+, VIOS, gezond op school, eind 

stormbrekers 

 Taakbeleid op schoolniveau  

 Leerlingtelling en prognoses 

 Grotere materiële zaken (zonnepanelen, centrale ruimte kleuters, verbinding laatste 

lokalen) 

 Ouderbijdrage (continueren van huidige beleid: geen ouderbijdrage) 

 Schoolreserves (nog geen beleid op bestuursniveau tijdens laatste vergadering 

schooljaar 2016 - 2017) 

 


