
Notulen MR- vergadering  dinsdag 24 oktober 2017 

 
Aanwezigen: Monica van den Eshof, Coen Ronteltap, Mariette Valkenburg, Diana 

Avezaat, Mariëlle v.d. Schoor, Gulhan Girgin en Kari Klink. 

Afwezig: Marja de Haas, Katja Hristic 

Notulist deze keer: Diana Avezaat 

 

Opening en welkom 
 

  
 
19.35 uur          Vaststellen agenda, ingekomen post/ MR e-mail 
 

 

 

19.40 uur          Mededelingen beleidsteam 
 

- Ecoschool: dit schooljaar starten wij met een langlopend project binnen 

duurzaamheid. Daniel en Max (Mundo) pikken dit op. Het betreft 
kinderparticipatie, kinderen leren heel bewust om te gaan met duurzaamheid. 

Het project wordt geleid door het NME.  
- 21st. century skills wordt uitgesteld. De trainer is ziek. Het Ecoproject gaan 

we via de 21st skills uitvoeren. Het wordt een school breed project. 
  

- De stadstuin is in gebruik. Is het een idee om zoiets ook met het Windas op 

te zetten? Hier wordt over gediscussieerd.  
 

- IKC: binnen de stichting wordt het integreren door Herman Lamferkamp 
geregeld. Binnen het Windas loopt dit heel goed. Wij hebben met Mundo te 
maken. Het is fijn dat dat 1 partij is. Wij hebben nu 2 IB-ers. De onderbouw 

IB-er gaat ook bij de kinderopvang kijken. Zij is de IB-er t/m groep 3. De 
andere IB-er is verantwoordelijk voor groep 4 t/m 8. 

 
- De app is zo goed als af.  

 

- De ouderbijdrage. De inning werd altijd door de ouderraad gedaan. Dit is een 
risicofactor. De ouderbijdrage wordt vanaf nu binnen onze eigen begroting 

opgenomen en door de school geïnd. De voltallige ouderraad is het hiermee 
eens. De rekening houden we wel in stand, alleen hebben we hier nu via 
internetbankieren inzage in. De ouderbijdrage wordt minder goed betaald. 

 

- Wissel MR- leden; Gerard en Diana zijn gewisseld. Gerard is officieel geen 

teamlid. Hij is weinig op het Windas aanwezig. Gerard is betrokken met 

het Windas en vindt het jammer dat hij niet meer in de MR zit.  

 



- 1 Oktobertelling 2017, het zijn 315 leerlingen. De verwachting is dat het 

aantal groepen vanaf 2019 gaat stijgen mits we in 2018 starten met 3 

groepen kleuters. We gaan een tekort aan lokalen krijgen. Basisschool Kethel 

loopt hier tegenaan. De gemeente vindt dat er genoeg lokalen vrij staan. We 

zullen af moeten wachten hoe dit zich gaat ontwikkelen. Meer kinderen op de 

school maakt ook meer kinderen op de opvang. Dit is een punt waar ook over 

gesproken wordt. Mundo heeft grote bereidheid om te investeren.  

 

- Mochten er ideeën zijn voor het brede schoolplan, graag inbrengen. De MR 

wil het plan graag inzien.  

 

 

20.25 uur          Staking/ werkdruk en wat betekent dit voor het Windas? 

 

- Er is sprake van een 2 daagse staking. Het is nog niet duidelijk of de staking 

überhaupt doorgaat. De bonden zijn aan het inventariseren wat de leden 

hiervan vinden. We weten dus nog niet wat dit voor ons in gaat houden.  

 

 

20.40 uur          GMR terugmelding en vooruitblik 

  

- De GMR vindt pas op 30 november plaats. Onderdelen van het strategisch 

beleidsplan wordt besproken. De denktank, de raad van toezicht hebben hier 

ook inspraak in.  

 

 

20.50 uur          Speerpunten MR 

 

- De groei van de school 

- Informatie en communicatie 

- Combinatieklassen/ kleinere klassen 

- Klassenouders/ ouderparticipatie  

- IKC 

 

21.00 uur          Rondvraag/ sluiting 

 

- De naam van Gulhan Girgin staat verkeerd in het informatieboekje. Er staat 

Gircin. Graag aanpassen.  

 

Actiepunten: 

 

- Duur zitting MR- leden team. Regelement voor de MR bij de stichting Primo 

Schiedam. 



- Huisvesting. 

 

De volgende MR vindt plaats op 12 december.  
 

 
 

 
 

 


