
 

 

Notulen Medezeggenschapsraad 

12 maart 2018 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een extra welkom 

voor Maaike Richards van Kidsfirst. We beginnen meteen met dit punt. 

 

Agenda 

- AVG 

- Evaluatie 15 minuten (in mei/juni) 

- Mail GMR Evert Visser 

- Voorlichtingsbijeenkomst Krimp GMR 14 juni 

- Nieuwe arbowet/preventiemedewerker cao PO 

 

Vaststellen notulen dd 08-01-2018 en 12-02-2018 

De notulen van 8 januari worden ongewijzigd goedgekeurd. De notulen van 12 februari 

worden na wijziging van de taalfoutjes goedgekeurd. Beide zullen op de website worden 

geplaatst. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn vakbladen binnen gekomen. Marlies scant de stukken. De originele vakbladen liggen 

in het postvakje van de MR. 

 

Kidsfirst 

Maaike Richards is aangeschoven. In de stuurgroep van het nieuwe MFC/SWS is Kidsfirst 

benaderd om als huurder de voortzetting van de peuteropvang te continueren. MR vraagt 

zich af wat Kidsfirst nog meer te bieden heeft….. met of zonder continurooster. 

Voor TSO is er een contract met Stichting Kinderopvang Friesland!  

Kidsfirst biedt Peuteropvang (POV), Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse 

Opvang (BSO), Voorschoolse Opvang (VSO). Bij wel of geen continurooster biedt Kidsfirst 

aan SWS Sint Jabik aan VSO en BSO. 

In combinatie met een continurooster zou verlengde POV mogelijk zijn. De 

basisschoolkinderen zijn bijv om 2 uur uit. De peuter kan dan tot 2 uur blijven en de kinderen 

worden samen opgehaald. Bij verlengde POV wordt er samen met de peuter gegeten en 

gaat de peuter niet naar bed. 

Bij afname van BSO kan dit met of zonder de schoolvakanties. In de vakanties zal er sprake 

zijn van opvang op een andere locatie van Kidsfirst. Hierover worden de betrokkenen 

geïnformeerd. 



 

 

Er worden op sommige locaties ook naschoolse activiteiten georganiseerd. Dit zou in Sint 

Jabik ook kunnen. Kinderen van de BSO gratis, overige kinderen kunnen deelnemen, maar 

betalen een bedrag voor de activiteit. 

Ouders/verzorgers kunnen alvast geïnformeerd worden over de mogelijkheden van Kidsfirst. 

Dit kan in de nieuwsbrief worden opgenomen. Evt kunnen ouders/verzorgers zich alvast 

aanmelden, soort van schaduwlijst. Dan kan er gekeken worden op welke dagen VSO en 

BSO nodig is. Uiteraard worden alle dagen aangeboden. Bij de start is 4 kinderen per 

dagdeel voldoende om doorgang te vinden. Na half jaar evalueren. Tarieven ook kenbaar 

maken. Bij gebruik van BSO is er teruggave van de belastingdienst mogelijk.  

Misschien gaat Kidsfirst gebruik maken van het plein? Is er vanuit Kidsfirst ook een bijdrage 

mogelijk? 

 

Jaarplanning 

Nieuwe naam, er is werkgroep die nu nog alleen uit leden van het team bestaat. 

Scholing MR op 16 april 

Tevredenheidsonderzoek, vanuit Elan wordt 1x per 2 jaar een tevredenheidsonderzoek 

gehouden onder leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Normaal gesproken in april. 

Voor ons geldt het dit jaar niet. Er is net een onderzoek opgestart. 

 

Continurooster 

Het team onderzoekt de haalbaarheid van een continurooster. Dit hangt voornamelijk op de 

pauzes. Op 23 april willen we een ouderavond organiseren om ouders te raadplegen. Alle 

informatie dient dan wel beschikbaar te zijn. 

 

Schoolondersteuningsplan 

Het plan wordt door de MR goedgekeurd. De voorzitter ondertekent het document. Wij zijn 

een smalle zorgschool.  

 

Schoolzelfevaluatie 

Dit schuiven we door naar de volgende vergadering op 24 mei. (IB maakt nog diepteanalyse) 

 

Veiligheidsplan 

Vanuit school is men bezig met het veiligheidsplan. De visie van het team, de 

ouders/verzorgers en leerlingen zijn ook van belang. Het lijkt de MR goed om hiervoor een 

ouderavond te plannen. Jantien is “kar”-trekker voor wat betreft de leerlingen en doet hier 

een studie in. 



 

 

Daarom organiseert de MR op woensdag 28 maart een ouderavond “Hoe gaan we met 

elkaar om”. Wat zijn afspraken die goed voelen? Rita opent de avond, Margreet geeft uitleg 

en gaat daarna weg. Om ouders/verzorgers zo de kans te geven in alle openheid tips en 

tops te geven. 

 

Overzicht formatie 

- Voor het komende schooljaar is 7,7 FTE beschikbaar. Doelstelling is om 6 groepen te 

vormen. Er wordt ook gekeken naar 5 groepen. 

- Wat doen we met geld werkdrukverlaging á 155 euro per leerling? Instemming door 

P-MR. 

- Passend Onderwijs, onderzoek waar ligt zorg? 

 

Verbouw 

Voorlopige inrichtingsschets voor de openbare ruimte. Deze is kritisch terug gelegd. De 

bomen zijn gesnoeid. De kerk en het bloedprikken zijn verplaatst naar Het Jabikshuus. 

 

Rondvraag 

De nieuwe website van SWS Sint Jabik wordt gevuld door Alexander. 

GMR, de site is uit de lucht, info is even niet vindbaar. 

Inrichting Plein, er is een werkgroep. Nyha Fondswerving. Misschien de stuurgroep eens 

vragen welke fondsen zij aangeschreven hebben, zodat we niet steeds in dezelfde vijver 

vissen. 

 

Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering. 


