
Notulen MR vergadering  dinsdag 28 januari 2020 
 

Aanwezig: Kari, Wessel, Mariëlle, Anouk, Marian, Wolter Gülhan, Robert 

Afwezig: Coen 

Notulist: Anouk 

 

Opening en welkom: 19.35u 

 

Ingekomen post/MR e-mail 

Geen ingekomen post, de mailbox kan nog niet door Robert gelezen worden. 

 

Mededelingen beleidsteam  

-  Verkeer (ter informatie)  

De Zwaluwlaan en de situatie rond de school zijn weer besproken.  

De Nachtegaallaan: Er zal binnenkort een verandering komen om de verkeersdrukte te 

kunnen hanteren. De buurtbewoners worden op de hoogte gesteld via de gemeente. Mariëlle 

zal dit bij de ouders melden, de gemeente gaat nog na of zij de PR kunnen bekostigen. 

De Zwaluwlaan: 

Nog geen nieuws. 

Fietsen neerzetten: er is toegezegd om meer fietsen te kunnen plaatsen, maar hierna lukt 

het niet meer om hier actie in te krijgen. 

 

- Begroting (ter advies) Zie bijlage 

Er is sprake van een negatief resultaat, maar er kan nog van alles mee gebeuren.  

Bij verandering zal Marielle de MR direct op de hoogte brengen. 

 

 

Proberen 1 van de zijinstromers bovenschools te laten financieren. 

Bezuinigen worden bovenschools opgelegd. Er zijn 3 opties: 

1.Positief resultaat 

2.In de gaten houden (dit geldt voor Het Windas) 

3.Bezuinigingsmaatregel 

 

Opgeplust met 65.000 euro: : Extra gelden door het schoolarrangement. 

 

De MR geeft een positief advies met betrekking tot de begroting. 

Tijdens de volgende vergadering komt Marielle op de begroting en de zij instromers terug. 

 

Huisvestingslasten: 

Voor het nieuwe schooljaar een grote opknapbeurt: gangen, toiletten, schilderwerk, 

personeelskamer. 

Personeelskosten moeten we in de gaten houden. We gaan kritisch kijken naar personeel. 

De verwachting is dat er volgend jaar 1 zij – instromer weggaat i.v.m. de kosten. 

De grote afschrijvingen: ICT (chromebooks, nieuwe router) en meubilair. 

 

- Juf Megan is zwanger en begint na de meivakantie aan haar zwangerschapsverlof 



- Juf Bonnie is langdurig ziek. 

-  We hebben een zji -instromer aangenomen 

- Juf Saskia komt per 1 februari weer terug.  

-  De kosten voor inval van zowel Megan als Bonnie worden bovenschools gefinancierd. 

 

GMR terugmelding en vooruitblik (ter bespreking)  

- Integraal huisvestingsplan, het Windas werd tijdens de vergadering voor het eerst 

genoemd in de nieuwbouwplannen. Peperklip, Loep en Windas worden genoemd 

voor nieuwbouw. Dit kan ook herbouw zijn en de termijn waarop dit gebeurt, is 

onbekend. De school wordt nu gerenoveerd ter overbrugging naar nieuwbouw. 

- Aanvulling van Mariëlle: Er komt een weg in Oost, over de Peperklip. Ook daar wordt 

gesproken over nieuwbouw, maar is het afwachten op welke plek. Basisschool Loep 

wacht ook al lang en hier is een financieringsprobleem. Windas staat als 3e op de lijst 

binnen Primo. De verwachting is dat dit nog lange tijd kan duren. 

Ook basisschool Kethel wacht op nieuwbouw. 

- 23 juni komen Peter Jonkers en Martijn de Boer het integraal huisvestingsplan 

toelichten. 

- Er loopt een beginnend traject tussen de Gelinckschool en Poldervaart waarbij de 

leerlingen van de Gelinckschool worden opgenomen in de Poldervaart. 

- Er is een subsidie op het begrijpend lezen traject.  

- Op wijkniveau wordt voor begaafde leerlingen met zorg veel gedaan via het 

samenwerkingsverband.  Dit is in Noord al lang aan de gang. 

- Staken: Wel of niet doorbetalen is besproken en een best felle discussie tussen 

leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en het bestuur. Het bestuur wil niet 

doorbetalen. Peter Jonkers reageerde zakelijk, niet werken is niet doorbetalen. Er is 

een eerste dag doorbetaald, omdat het bestuur begrijpt dat leerkrachten willen staken 

en de problemen in de sector erkent. Staken is echter een individueel recht en dat 

mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Het bestuur staat achter de individuele 

beslissing van de leerkrachten.  

 

 

Speerpunten MR (ter bespreking) 

Verkeer 

Zie mededelingen beleidsteam 

 

Integraal Huisvestings Plan (IHP) 

Zie mededelingen beleidsteam en GMR 

 

Communicatie met ouders  

Dit speerpunt is ontstaan na een eerdere oudertevredenheidsmeting waarin de 

communicatie als verbeterpunt naar voren kwam. Er worden meerdere suggesties 

besproken rondom communicatie. Het speerpunt van dit jaar is de communicatie vanuit de 

MR naar ouders, hoe betrekken we ouders bij de MR? Dit wordt volgende vergadering 

besproken. 

 

Oudertevredenheid/ leerling tevredenheid /teamtevredenheid 



Ouder, leerkracht en leerling tevredenheid: volgende vergadering. 

 

Visie en Ambitie- en kwaliteitskaarten.  

De kaarten kan de MR inzien en deze worden opgesteld naar aanleiding van de missie/ visie 

van de school. 

De MR wil een eigen kwaliteitskaart voor de MR maken.  

 

Schoolarrangement  

Het loopt.  

Mariëlle legt de werkwijze uit. De grote verandering is dat de kinderen niet steeds uit de klas 

worden gehaald, maar in een eigen klasje zitten op verschillende gebieden.  

De kinderen zitten wel in de eigen klas tijdens het eten en drinken, buiten spelen, gym en 

crea. 

Het is een pilot van 3 jaar, het arrangement  wordt zeker voor 1 jaar gefinancierd door het 

samenwerkingsverband met de intentie om dit te verlengen. De andere scholen worden op 

de hoogte gehouden en komen kijken.   

Er zitten op school ongeveer 35 kinderen die gebruik maken van het arrangement. 

Windas Xtra hoort hierbij en sinds kort ook het werken aan de executieve functies. 

 

We zien vooruitgang bij leerlingen, ook op emotioneel gebied. Op dit moment is er nog geen 

uitstroom naar het speciaal onderwijs en het doel is dat dit minder zal gebeuren. 

 

De MR vindt het een mooi initiatief en wil het graag ondersteunen en helpen waar nodig. 

Bijvoorbeeld met het aanvragen van de gelden bij het samenwerkingsverband. We spreken 

af dat Mariëlle aangeeft wanneer dit nodig is. 

 

Rondvraag 

Kunnen de uitstroomgegevens geactualiseerd worden op de website? Wordt geregeld. 

 

Sluiting: 21.25 

 

Volgende vergadering: 17 maart 

 


