
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

p/a Kerkstraat 112, 5126 GD Gilze 

email secr.: l.verkerk@debolstergilze.nl  

 

Notulen 10 juni 2021 

Aanwezig: Jeroen Sterk, Linda Coppens, Sandra van Hoek, Jill Megens,  

Mieke van Mierlo, Jirsca Simons, Laura Verkerk, Kim vd Velden 

Afwezig: Helma van Laerhoven, Miranda Trip 

Notulen: Anja de Vet 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Extra punt op agenda: even sparren over het schoolreisje 

 

2. Mededelingen 

- nieuwe leden 

Twee nieuwe OMR leden: Mandy en Femke. Mandy (dochter in 1-2c) is ook aangesloten bij 

deze vergadering. Welkom Mandy. Kort voorstelrondje. Geen verkiezingen voor OMR. 

- Lief en leed: echtgenoot van leerkracht is vorige week overleden. Kleine delegatie van 

school is bij begrafenis aanwezig geweest. 

 

3. Verslag vergadering 19-04-2021 

Punt 6: Nieuwe directeur-bestuurder is zich nog niet voor komen stellen aan ouders. Vraag 

wordt meegenomen naar GMR waar zij ook altijd bij is. 

 

4. Groepsindeling 2021-2022 / formatieplan 

Leerkrachten zijn nu geplaatst bij de groepen. Er zijn een paar vacatures verspreid over de OB, 

MB en BB. 

De vacatures zijn uitgedaan. Volgende week zijn er gesprekken met aantal kandidaten. 

Spoeling wordt steeds dunner.  

Twee LIO-ers draaien volgend jaar op school mee en dat is heel fijn. Bij de opstartgroep is ook 

vacature tenzij de LIO-er bij de kleuters deze functie op zich kan/wil nemen. 

Extra lokaal bij gemeente voor extra groep bovenbouw: we willen graag huren bij de Schakel 

maar er wordt een hoge huurprijs gevraagd. Volgende week meer duidelijkheid.  

Wanneer wordt de formatie en groepsindeling gedeeld met de ouders? Na volgende week 

(14 tm 18 juni) , en liefst als vacatures zijn ingevuld. 

Groep 7 heeft voor 3e keer een vacature naast M? Er is met haar hierover overleg geweest en 

het loopt eigenlijk zo bij toeval. Er is wel een LIO-er in deze groep komend schooljaar.  

 

 

 

5. Verdeling Slob-gelden 

Gaandeweg wordt steeds meer over bekend. Het geld is niet structureel. Maar neemt af in 

hoogte in 3 jaar. Daarom is het lastig om mensen aan te nemen want daar zitten financiele 
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gevolgen aan vast. De financieel adviseur van Nuwelijn adviseert om een buffer te maken van 

10% om tegenvallers en gevolgen op te kunnen vangen. De Bolster krijgt erg veel geld. 

Vraag: Geld wat overblijft moet dat terug of mag je het opmaken? Weet Jeroen nog niet. 

Het is niet vrij te besteden geld maar volgens een menu waar je uit kunt kiezen. Wel gelieerd 

aan school. Bestuurder blijft eindverantwoordelijk.  

Waar moet de school zich op richten, vindt de MR? In een link is te zien wat de interventies 

zijn, wat het kost en opbrengt. Deze vraag gaat komende week ook naar het team. 

Kernvakken worden al zeker meegenomen! 

De PMR geeft aan: Instructie in kleine groepen. Dan is er wel extra onderwijspersoneel nodig. 

b.v. de kinderen op niveau bij elkaar en sommigen hebben minder instructie nodig, de 

zwakkeren juist extra instructie. 

0-meting: 

Voor zomervakantie nog 0-meting bij leerlingen, ouders en leerkrachten doen. 

Jeroen stelt voor de enquete-vorm uit Werken Met Kwaliteitskaarten te gebruiken, gericht op 

welbevinden in, tijdens en na coronatijd. 

 

n.a.v. uitslagen citoscore: middencito en eindanalyse wordt samengepakt. 

Begrijpend lezen heeft veel te lijden gehad onder lockdown. Groep 6 en 7 hebben landelijk 

het minst geprofiteerd van thuisonderwijs. Op de Bolster valt dit mee. 

Slob-gelden zeker inzetten op begrijpend lezen wat wel het meest te lijden had. 

 

Laura: Minder voor keuze van zomer- en lentescholen 

Jirsca noemt Feedback maar daar moet goede training voor gegeven worden wil deze 

succesvol zijn. 

Jill noemt 1 op 1 begeleiding. Maar in groepjes hebben meer kinderen profijt. 

Linda geeft aan dat de sociale emotionele ontwikkeling heeft ook geleden in coronatijd. Dit 

wordt absoluut beaamd en men verwacht dat team dit ook noemt. 

Kim pleit voor executieve functies: het leren leren, plannen, monitoren. Effectief voor OGO-

onderwijs en kan al vanaf de kleutergroepen. 

 

Jeroen gaat proberen met hulp van OT en team zover mogelijk te komen. Wat krijgen we voor 

de zomervakantie nog goed voor elkaar of gaan we in gedeeltes werken. Input team volgt 

komende week. 

De enquetes worden binnen 2 weken uitgezet. Jeroen komt met een concept terug bij de MR. 

Volgende vergadering wordt daarom verzet naar 8 juli. Het jaarplan komt ook die vergadering 

op de agenda. De schoolgids staat nu al op de agenda. 

 

6. SOP (School Ondersteunings Plan) 

Waarom staat het op de agenda? Stond in jaaragenda MR en heeft Laura overgenomen. 

Het SOP wordt niet herzien op dit moment. Ms moet er volgend jaar een nieuw 

schoolondersteuningplan gemaakt worden.  

Als het gaat lopen geeft Jeroen het aan bij de MR. Verder op jaaragenda laten staan naar eind 

volgend jaar. 



 

7. Concept versie schoolgids 

Deze schoolgids wijkt vrijwel niet af van de versie van vorig jaar. Hij is geupdated. 

MR geeft aan dat hij erg duidelijk is en fijn leesbaar. 

Bij de kleutergroepen helpen vaak nog wel enkele ouders tijdens lunchtijd. Bij oudere groepen 

niet. Overblijfbijdrage van €10,00 vervalt (was al paar jaar niet meer gevraagd). De 

schoolreisbijdrage wisselt, ligt er aan waar het reisje naar toe gaat. Pasen en carnaval graag 

toevoegen bij bekostiging van het bedrag van de ouderbijdrage. 

4.2 Ouderbijdrage voor OR moet ingestemd zijn door MR? Is voorheen nooit geweest maar in 

het vervolg wel. Neemt Anja mee terug naar OR. 

2.3 aanbod jonger kind tekstueel nog iets aanpassen. 

 

       Extra agendagpunt Schoolreisje: 

Voorbereidingen lopen goed maar het is nu al duidelijk dat er enkele kinderen niet mee 

kunnen met het schoolreisje ivm quanrantaine. Dit is uiteraard niet leuk. Wat kunnen we 

hiermee en wat is haalbaar, is vraag Jeroen. 

Als hele klas in quarantaine is, is dit beter in te halen dan een enkel kind.  

MR denkt dat de ouders geen alternatief verwachten van school. “We leven nu met corona, 

iedereen heeft wel eens pech, kind leert ook van teleurstelling, meer schoolse zaken zijn 

anders b.v. kamp groep 8”. 

Bedrag in geheel teruggeven is zeker aan te raden. Jeroen zal dit met OR bespreken. 

 

8. Rondvraag 

- Sandra: mondkapjes Efteling nodig 12 jarigen? Ja, wordt gecontroleerd en als het niet 

nodig is, is dat prima maar beter wel mondkampje bij de hand, dan vergeten. 

- Jill: tevredenheidspeiling ouders is uitgesteld. Wanneer is deze nu gepland? Deze is verzet 

naar volgend jaar. 

- Jill: Plastic zakjes , die veelvuldig worden gebruikt op school is niet meer van deze tijd. 

Tasjes worden wel hergebruikt in de groep. Tasjes zijn geschonken destijds (duizenden). 

We moeten er wel vanaf, vindt de meerderheid. Wellicht is er een alternatief. 

- Vraag wat Mandy van deze vergadering vond? Ze vond het interssant en leuk om mee te 

makenen heeft er zin in. Volgende vergadering is ze er graag weer bij. 

Femke wordt ook uitgenodigd. 

 

9. Sluiting  

Om 20.53 uur sluit Linda de vergadering. 

 


