
 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
p/a Kerkstraat 112, 5126 GD Gilze  
e-mail: m.voosten@debolstergilze.nl 
 
Notulen 27 mei 2019 
 
Aanwezig: Bianca Gosens (voorzitter), Linda Coppens, Sandra van Hoek, Leonie Verhelst, 
Daniëlle Kloosterziel, Mike van Oosten, Mieke Prenger (notulen), Daniëlle Gerrits, Karin Vos 
en Jeroen Sterk  
 

1. Opening: 
De vergadering wordt om 19.30 geopend. 

 
2. Vaststellen agenda: bij puntje schoolzaken formatie toevoegen 

 
3. Ingekomen stukken: geen ingekomen stukken. Alleen een mededeling: M geeft aan 

dat dit zijn laatste jaar bij de Bolster is. Vanaf volgend schooljaar start hij bij de Jozef 
in Rijen. 

 
4. Verslag van de vergadering van 6 mei: 

bij 3.1 groepsverdeling: staat nu i.v.m. zorgzwaarte is het nu ook niet aan te raden de 
groepen 6 nu door elkaar te gaan halen, toevoegen: of juist wel door elkaar halen om 
de zorgzwaarte wat beter te verdelen over de groepen. 

 
5. Actiepuntenlijst 

scholingsplan schuift door naar het nieuwe schooljaar 
puntje groeidocument´: Karin wacht nog op de definitieve versie 
de rest is afgehandeld/ lopend 
 

6. Schoolzaken 
- formatie: plaatje is zo goed als rond. Woensdag gaat dit naar het team. De 

vacature in groep 4 is al vervuld. Er staan nog twee dagen open in groep 7, die 
vacature staat uit.  

- uitbreiding ogo uren: Komend schooljaar is er ruimte voor extra uren ogo-
ondersteuning.  Dit gaat dan niet zo zeer over het coachen in de klas,  
maar vooral ook ondersteuning voor de nieuwe collega’s. Karin maakt een 
plan voor de (ogo) scholing voor komend schooljaar. De extra uren zullen 
tevens gebruikt worden voor ondersteuning in groep 7/ 8. 
  

- schoolgids: 
- blz 9: protocol vervanging: vetgedrukt omdat dit nieuw is 

blz  9: nieuwe vakleerkracht muziek kan er nu nog niet in, eerst moet er duidelijkheid 
zijn over volgend jaar 

- blz 13: Humanitas krijgt een nieuwe naam; aanpassen  
- blz 15: oudergesprekken: wordt daar nog iets aangepast? Dit is nog de oude tekst, dit 

moet nog met het team besproken worden, is dus nog niet definitief! 
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- blz 20: bedrag schoolreis: dit klopt niet altijd voor elke groep, maar het moet er 
wettelijk gezien in. Het wordt niet duurder, kan eventueel alleen goedkoper uitvallen 

- blz 29: gymtijden kloppen niet voor alle groepen. Dit zou beter op de site kunnen en 
niet in de schoolgids omdat het nogal eens wijzigt.  

- blz 29: kleuters hebben nu 2 keer per week een vakleerkracht, maar dit moet nog 
geëvalueerd worden dus kan er nog niet in 

- blz 30 bovenaan: het lopen van en naar de sporthal gebeurt onder schooltijd: groep 8 
gaat nu rechtstreeks naar huis.  

- blz 30 aanpassen: nieuwe naam Humanitas 
- blz 31: meivakantie klopt niet, moet 1 week langer zijn.  
- blz 31: schoolmaatschappelijk werk: de dagen en tijden van schoolmaatschappelijk 

werk staan niet goed ingevuld. Dit wisselt vaak, daarom staat eronder dat via de ib-
ers extra informatie verkregen kan worden.  

 
Wat mist nog in schoolgids: plusklas en leerlingenraad 
 
De schoolgids wordt vastgesteld. De rapport- en gesprekscyclus wordt nog in het team 
geëvalueerd en later in de mr besproken. Daarna wordt dit aangepast in de schoolgids. 
 

- schoolplan 2019- 2023 
 
poster Karin 

Karin licht het schoolplan toe adhv een poster die ze heeft gemaakt. Gekeken wordt 
naar hoe de Bolster er nu voorstaat, wat de sterke punten zijn en waar de Bolster 
over 4 jaar wil staan.  
vraag vanuit de mr: hoe meetbaar zijn de doelen voor over 4 jaar? Het zijn mooie 
doelen, maar nu nog wat vaag.  
 In het jaarplan komt de uitgewerkte versie, daarin komt concreet te staan wanneer 
we tevreden zijn. 

- opmerking vanuit de mr: uit de tevredenheidspeiling kwam ook veiligheid 
naar voren, dat zien we hier niet terug. Dit was vooral m.b.t. pesten. We 
nemen dit zeker mee in de zorgstructuur, maar dit kwam niet zo sterk uit dat 
het echt een apart aandachtspunt moet worden 

- punt 4 bij “wat heeft de Bolster over 4 jaar bereikt?” staat: er is een leerlijn 
digitale geletterdheid. Dit betekent dat we over 4 jaar een plan digitale 
geletterdheid willen hebben 

- willen we de tevredenheidspeiling vaker in gaan zetten? Jeroen: het is nu  
makkelijker om tussentijds vragen te stellen aan ouders en hier mee aan de 
slag te gaan. Vier jaar is erg lang, omdat veel kinderen dan al van school 
kunnen zijn.  

boekje schoolplan 
blz 4/ 5 nummering 7 stelregels klopt niet, zijn er 9 
blz 9 :puntje taalonderwijs: er staat: school beschikt over textaid. Dat klopt, maar nu doen 
we er nog niets mee. Dit wordt volgend jaar opgepakt.  
blz 9: puntje taalonderwijs:  er staat: we gebruiken de methodegebonden toetsen, dit moet 
zijn alleen voor spelling 
 blz 10: bij bewegingsonderwijs: gymles vanaf groep 1 ipv groep 3 



 
 

blz: 10: onderaan, techniek: zinnetje aanpassen:  elk jaar moet eruit 
blz 11: midden: leraren bereiden schriftelijk voor in Horeb: dat doet niet iedereen. Erz zijn 
ook nog geen concrete afspraken over. 
 

- verslag audits 
Karin heeft een samenvatting gemaakt, deze is met het team besproken. Karin ligt de 
samenvatting toe aan de mr. Er staan wat aanbevelingen tussen waar niet iedereen het mee 
eens is, maar daarom zijn het ook aanbevelingen. We hoeven niet overal iets mee te doen.  
 
Puntje ‘geef onderwijskundige feedback’: het zou dan fijn zijn als de ib-er,   directeur/ 
adjunct af en toe in de klas komen en feedback geven. 
 
Met het OT zijn verschillende domeinen opgesteld. Elk OT lid heeft zijn of haar eigen 
domein(en) gekregen en de tips nav de audits zijn verdeeld over deze domeinen. Zo is dus 
meteen duidelijk wie waar mee aan de slag gaat.  

 
7. MR 

- verkiezingen ouders 
Drie ouders hebben zich aangemeld. Zij worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.  

- verkiezingen personeel 
Er zijn 5 aanmeldingen vanuit het team. Aan deze leerkrachten moet eerst gevraagd worden 
of ze met een verkiezing mee willen doen.  DK regelt dit en communiceert z.s.m. de 
uitkomsten naar Karin. 
 
8. rondvraag  
M : agendapunten voor de volgende keer: De agenda staat vrij vol,  Het bespreken van de  
plannen schuiven we daarom door naar volgend jaar 
Leonie en Danielle zorgen voor hapjes volgende keer. 
 
9. sluiting 
Bianca sluit om 21.20 uur de vergadering  
 


