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MR vergadering  dinsdag 17 januari 2017 

 

Aanwezigen: Monica van den Eshof, Coen Ronteltap, Jan Westland, Marja de Haas,  
Katja Hristic, Mariette Valkenburg, Gerard Bosman, Mariëlle v.d. Schoor, Gulhan 
Girgin. 
Afwezig: Kari Klink 

Notulist deze keer: Coen 

 

Opening en welkom 

- Hoe zit het met de inentingen? Dat speelde op de creches. 

Wij als school kunnen hier niks mee, aangezien het een beslissing is van ouders 

om dit wel of niet te doen. Veel kinderen zijn wel ingeent op school. Dit speelt 

vooral op kinderdagverblijven en creches met jongere kinderen dan 4 jaar. 

Kinderen zijn verplicht om naar school te gaan, ingeent of niet. Het punt nemen 

we mee naar de GMR. 

- Is er een stilteruimte op school?  

Nee, we zitten erg krap. Na schooltijd bij de Mundo zijn er wel ruimtes die de 

Mundo gebruikt waarbij kinderen rustig kunnen werken bijvoorbeeld aan 

huiswerk. 

- Wat gebeurt er met (Jehova) kinderen die zich ziekmelden voor bijvoorbeeld de 

opname van een Libdup die met Kerst te maken heeft of met Sinterklaas? 

De ouders vragen verlof aan voor zo’n bepaalde dag. Met Sinterklaas maken wij 

hiervoor een uitzondering en geven we die kinderen vrij. De kerstviering 

bijvoorbeeld, dat is die avond op vrijwillige basis en dus niet verplicht. Tijdens de 

opname van een ‘Kerstlipdub’  hebben wij een alternatief programma verzorgd. 

Vanaf 1 maart gaat dit gelijk naar de Leerplicht en gaat dit mogelijk veranderen. 

Alle huizen in de nieuwe buurt naast de school (oude VVKS) zijn via loting 

verkocht. 

 

Agenda en ingekomen Post 

- Er zijn twee vacatures voor de Raad van Toezicht van het bestuur. De 

vacaturebrief gaat via de mail naar de MR. 

 

 

Medelingen beleidsteam 

Er zijn geen mededelingen. 

 

 

Begroting 

De definitieve begroting van Het Windas is vandaag goedgekeurd door het 

Bestuur.  

- Een opvallend item uit de begroting is dat we nu meer het ziekteverzuim in de 

gaten moeten houden zijnde Het Windas. Dat is dit jaar veranderd vanaf 1 

januari en kan zowel negatief als positief uitvallen als we dit handig aanpakken.  



- Vanaf het nieuwe schooljaar (1 augustus) is er plek voor een nieuwe FTE 

binnen ons budget. Hoe dit precies verloopt is nog onbekend. 

- Onderhoud vanaf 150 euro gaat lopen via het bestuursbureau, dit is nieuw. 

- De schoonmaak blijft qua budget hetzelfde, we hopen als school wel op een 

Pilot i.s.m. de Erikaschool. Hoe dit verder verloopt is nu afwachting. 

- Hoeveel gelden er concreet zijn voor cultuur staat niet concreet in, dit gaat 

onderzocht worden. Het zit rond de 10 euro per leerling, maar er valt vanuit de 

brede school en eventuele reguliere middelen meer van te maken. We gaan dit 

benaderen vanuit onze nieuwe Visie/missie. De lijn is in ontwikkeling met twee 

cultuurcoordinatoren op Het Windas. 

 

Als er nog vragen zijn, gaan ze via de mail naar Marielle. 

 

 

Schoolplan 

Dit verplaatsen we naar de volgende vergadering.  

Dan behandelen we ook het ondersteuningsprofiel.  

 

 

Rapport van de inspectie 

We hebben een goede prestatie geleverd, er staan hele positieve dingen in. De 

punten die voldoende scoren, daarvan wisten we al dat we daar nog meer aan 

moeten werken. Sommige punten zijn we al mee opgestart, andere staan nog 

geparkeerd. De goede dingen proberen we vast te houden. We zijn het in grote 

lijnen eens met het concept rapport dat er nu ligt. Met de aanbevelingen gaan 

wij de komende jaren aan de slag. Waarschijnlijk over vier jaar zijn we weer aan 

de beurt. 

 

GMR 

Het jaarplan is vooral bezig met professionalisering, van en met elkaar leren. 

Meer een netwerk-organisatie.  

Verder is er toegezegd dat er LCfuncties mogen komen. Hoe het met onze 

functiemix zit, gaan wij als school nog mee aan de slag. 

Het lerarenregister is nu nog afwachten. 

De R.v.T. wil binnenkort wat meer weten over de werkvloer en hier gaan ze 

actief mee aan de slag. 

Er komt een nieuwe werkgroep bij vanuit de GMR: Het jonge kind. 

 

 

Speerpunten MR dit jaar en terugkoppeling vorig jaar 

Dit gaat naar de volgende vergadering. 

 

Rondvraag 

Marielle: Kan de MR zich meer bezighouden met de verkeersveiligheid, naar de 

gemeente toe? 



Gerard: Het inspectierapport en het tevredenheidsonderzoek waren beiden goed. 

Dit is iets om trots op te zijn. 

 

 

Sluiting. 

Om 21.52 sluit Jan de vergadering. 

 
 


