
Notulen 22 april 2021 

Aanwezig: Marjet, Eva, Astrid, Ellie, Elsa, Sabine 

• Mededelingen: 

 

Geen 

• Notulen vorige keer: 

Na een aantal aanpassingen zijn de notulen goedgekeurd. 

 

• GMR ( Elsa sluit aan) 

De stukken van de GMR zijn besproken. 

 

• Signaal van ouders: ouderparticipatie 

Onder ouders zijn zorgen over hoe de ouderparticipatie wordt uitgedragen naar alle ouders. 
Hoe ook ouders die niet onderdeel zijn van een werkgroep geïnformeerd worden. Of hoe ze 
zich aan kunnen sluiten. De werving gebeurt nu vanuit ouders, het zou mooi zijn als dit 
vanuit school gebeurt. Bijvoorbeeld ouderparticipatie op de jaarkalender of vast punt in de 
Even bijpraten. Duidelijk maken dat ouderparticipatie op veel manieren kan.  

• Schoolkamp  

Scholen mogen zelf beslissen of ze het verantwoord vinden om op kamp te gaan of niet. 
Echter is dit afhankelijk van de komende persconferenties. Er is een locatie geboekt. 
Natascha en Astrid denken na over verschillende scenario’s voor als kamp niet door kan 
gaan. Het is nu te vroeg om een definitief oordeel te geven over het wel/niet  doorgaan van 
kamp.  

Komt er een alternatief voor het schoolreisje voor OB/MB? Bijvoorbeeld in en om 
Pieterburen. Hier kan een dag voor gepland worden.  Op de margedag wordt dit besproken. 

 

• Verbouwing school 

Sabine laat de tekeningen zien. Er is gekozen voor een aanbouw aan de achterkant van de 
school. Daar worden een extra lokaal, 2 kantoren en een invalide toilet gecreëerd. Tevens 
komt er een rolstoelvriendelijke ingang. 

Vragen namens de MR richting gemeente:  



- Een schuifdeur/wand die open en dicht kan, zodat de hal betrokken kan worden bij 

het lokaal. 

- Het tweede kantoortje voorzien van een raam 
- Een flexibele wand zodat het kantoor groter en kleiner te maken is. 
- Is het niet mogelijk het lokaal nog verder te vergroten aan de achterkant?  (De 

Getijden is een groeiende school die extra ruimte nodig heeft) 
- Het muurtje in het midden, kan die vervangen worden door pilaren? 
- Waar zouden jullie de bibliotheek situeren?  

 

Als MR zien we meer opties, bijvoorbeeld het magazijn verplaatsen richting de kleedruimtes 
van de gymzaal. Wat zijn de mogelijkheden? Op deze manier wordt er meer effectieve 
leerruimte gecreëerd binnen de school.  

 

• NPO gelden / Formatie 21-22 

Als school moet een scan gemaakt worden. Waar zitten achterstanden? Als team zien we 
dit bijvoorbeeld op spelling gebied. Gaat om 700 euro per leerling.  Dit geld wil de school 
inzetten om een personeelslid te behouden.  Hoe de formatie er binnen de groepen uit 
gaat zien staat nog niet vast.  

 

• WVTTK 

Update onderwijsvernieuwingsstuk: Sabine heeft een gesprek gehad met de betreffende ouders. 

Hierin de kaders van onze school toegelicht waarbinnen er naar onderwijsvernieuwing gekeken 

wordt.  

Waarom gaan de margedagen wel door? Goed om ouders daar in mee te nemen. Deze dagen zijn 

nodig om als team bij te scholen, hierin is in de lockdownperiode geen tijd voor geweest.  

 


