
 

 

Datum: Maandag 1 april 2019, aanvang 19:15 
Aanwezig: Niek Marse, Armanda van Putten, Martine van Gulick, Huib Breedijk, Debby Lambert, Bas 
Tilborghs 
Aanwezig als gast:  Marian de Moor 
Afwezig met kennisgeving: 
 
Opening & Agenda 
 
1. Notulen volgende vergadering:  Aangenomen zonder vragen en/of opmerkingen 
 
2. Notulen deze vergadering:  Huib 
 
3. Begroting 2019 – TSO gelden: 
 
Betalingstermijn voor TSO gelden onder ouders is sterk variabel: enkele ouders betalen per jaar 
vooruit, anderen voor een halfjaar, sommige per keer, en anderen weer via een strippenkaart. 
Hierdoor is een lastiger een overzicht te krijgen.  
Dinsdag en donderdag is het extreem druk. Vandaar dat er nu duurdere krachten van de Stichting 
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen worden ingezet. Vorig jaar was het budget hetzelfde als dit jaar, 
maar met de helft extra krachten (dit jaar zijn er 8, vorig jaar 4). Vandaar dat er nu meer kosten 
worden gemaakt. 
 
Actiepunt volgende MR-vergadering:  
Financiën zijn begroot. Concluderen welke vervolgstappen eventueel nodig zijn voor het nieuwe 
schooljaar (bijv. verhoging TSO gelden, aanspreken vrijwilligers, enz). 3 juni is de volgende MR-
vergadering gepland. 
 
4. Schoolplein – volgende stappen 
 
Start is gemaakt met het schoolplein aan te passen in de voorjaarsvakantie. Inmiddels zijn sommige 
punten aan het verzakken, bijvoorbeeld op de kruiptunnel. Dit wordt binnenkort opgenomen met 
Pepijn van Drongelen. 
 
Struikjes zijn geplant, net na de boomplantdag.  
 

5. Gebouw – klimaatbeheersing 
 
Vorige week is in een teamvergadering Ronny van de Broecke van Perspecto aangesloten. Hij heeft 
geïnventariseerd waar wij als leerkrachten tegenaan lopen. Hij is hoofd van de facilitatie binnen 
Perspecto. Hij heeft connecties naar de gemeente wie over de gebouwen gaat. Zo betaalt Perspecto 
geen huur voor het gebouw, maar betaalt gebruik 
 
Luchtcirculatie werkt binnen de school. In januari is deze software al “scherper” gezet. Maar het 
gewenste resultaat is er nog niet.  
 
De gemeente en Perspecto zitten 1 keer in de 6 weken samen om te overleggen over de lokalen. 
Vooral het “computer”lokaal en het lokaal van Manon komen slechter uit de bus. Dit gaat Jos 
Heijmans van de gemeente per direct aan vragen of dat geregeld kan worden. Mogelijk in de 
meivakantie wordt dit doorgepakt, mocht het bedrijf dat voor elkaar krijgen. 
 



 

 

Lichtkoepel op de overloop kan niet worden aangepast, alleen met een zonwerende verf. Mogelijk 
komt er een ventilatiesysteem bij de lichtkoepel. 
 
Bij de groep van Melanie komt 12 april zonwering aan de binnenkant van de klas. Dit is een pilot voor 
de school, geregeld door Perspecto. 
 
De gemeente voert een nieuwe meting uit, met inbegrip van de gymzaal. Dit wordt waarschijnlijk in 
de maand mei. Kan dan ook een verbale meting worden afgenomen bij de leerkrachten en 
leerlingen? Actie: Die vraag wordt bij Jos en Ronny neergelegd. 
 
6. Gebouw – aanpassingen/verbouwing 
 
Volgende week zit Marian met de architect over mogelijke  aanpassingen (inbreiding) voor het 
schoolgebouw. Vooral de “loze” ruimtes worden aangepakt. De details van de indelingen zijn nog 
niet bekend, maar dit kan ook later worden gewijzigd. 
 
Klimaatbeheersing is een andere kostenpost. Maar mochten er meer kinderen worden aangetrokken, 
dan moét de klimaatbeheersing op orde zijn. Dit houdt ook in dat mogelijke leidingen moeten 
worden aangepakt. Maar dit wordt naar de gemeente doorgespeeld. 
 
Verbouwing van de school blijft op de MR agenda staan. 
 

7. Samenwerking binnen Brede School 
 
Er is een zorgteam van de Brede school opgezet. Daar zijn de zorgmensen binnen Brede School 
Othene bij betrokken. Dit vooral als doel om doorstroom-hulpvragen en gaten te dichten binnen 
zorgstromingen en het helder krijgen en zo de betreffende hulp op gang te krijgen. Dit wordt 
uiteraard anoniem gedaan zonder naam en toenaam, maar wordt aangedragen als casus. 
 
8. Delen van MR notulen /informatie met ouders 
  
De MR is verplicht om notulen en informatie te delen met ouders. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om het te verspreiden richting ouders: 
 
- Via Parro; 
- Via e-mail naar Parnassys; 
- Aan een prikbord in een hal; 
- In een map; 
- Op de website van de school. 
 
Voorkeur van de MR: Marian geeft via de Nieuwsflits aan als er nieuwe notulen op de website 
komen/staan. Op deze manier weten ouders dat er nieuwe informatie staat. 
 

9. Archief MR notulen/informatie 
 
Armanda maakt een dropbox voor de interne versie als de “ouder”-versie waar de stukken van MR 
worden ingezameld. 
 



 

 

10. Verkiezingen i.v.m.  aflopen termijn voorzitter 
 
Armanda geeft aan 4 jaar in de MR te zitten als voorzitter. Zij geeft aan nog een periode te willen en 
wil zichzelf verkiesbaar stellen. 
Marian geeft via Nieuwsflits voor de meivakantie  aan dat er een plaats vrij komt binnen de MR, maar 
ook dat Armanda zich herkiesbaar stelt als voorzitter. Mochten er meerdere mensen zich aanmelden, 
dan heeft ieder gelijke kansen d.m.v. verkiezingen die gehouden zullen worden. 
Bij de informatieavond, aan het eind van het schooljaar, wordt, indien nodig, geteld welke kandidaat 
de meeste stemmen heeft ontvangen. 
 

11. Rondvraag: 
 
Marian: Opmerking:   Het nieuwe schoolplan wordt geschreven m.b.v. extern bedrijf. Binnen een 

A3 wordt gepresenteerd wat de nieuwe plannen zijn voor de komende 4 jaar. 
Daarachter zit een motivatie als verduidelijking voor dit A3 

 
Marian:  Opmerking:  1.6FTE is vrij voor het nieuwe schooljaar. Er zijn nu gesprekken met nieuwe 

mensen binnen Perspecto die hebben aangegeven om binnen de Irisschool 
te werken. De verhoogde werkdrukgelden worden ingezet om leerkracht 
assistent voor 2 schooldagen aan te nemen met de start van het nieuwe 
schooljaar. 

 
Marian: Vraag:  Regelmatig komt het voor dat er Snappets kapot gaan door het vallen of 

onhandigheid. De kosten voor kapotte schermen zijn vrij hoog € 150.  
Hoe denkt de MR erover hoe we met kapotte schermen om kunnen gaan? 
 
De kosten worden niet verhaald naar ouders. Tenzij het heel duidelijk met 
opzet is. 

 
 


