
 

 

Jaarverslag 2017 – 2018 van de Medezeggenschapsraad van ’t Paalhoofd te 

Zoutelande 

De oudergeleding van de MR bestond in het verslagjaar uit: Benno Groeneweg, 

Marjolein van Noort en Bas van Hese.  De personeelsgeleding bestond uit: Anna 

Carien Boekesteijn-Otto, Walter Louws en Ineke Besuijen. De directeur van ’t 

Paalhoofd, Marina van de Giessen, was bij de bijeenkomsten in november, januari, 

april en mei aanwezig om ontwikkelingen aangaande de school toe te lichten. 

De MR belegde dit schooljaar viermaal een bijeenkomst: in september, november,  

januari, april en mei.  

In september bespraken we de huisvesting. Het betrof het plaatsen van een groep 

voor een jaar in een tijdelijke locatie: het Dorpshuis. We bespraken de Schoolgids en 

het Jaarplan. Onderwerpen die uitgebreid aan bod kwamen waren: Engels, 21e- 

Eeuwse Vaardigheden, Mediawijsheid. We dachten na over de samenwerking met 

KOW. We namen kennis van de begroting voor het schooljaar 2017 – 2018. De 

begroting van 2016 – 2017 werd geëvalueerd. De plannen voor de viering van “100 

Jaar Basisonderwijs te Zoutelande “ werden gepresenteerd. Tot besluit werd uitvoerig 

ingegaan op de gewenste uitbreiding van de school en de regelgeving en 

procedures daarvoor. 

In november was er veel aandacht voor informatieverstrekking over diverse 

onderwerpen: regelgeving omtrent ongeoorloofd verzuim, enquête 

Schooltijdenmodel, Sponsorplan, inrichting van de ruimte rondom de school en 

huisvesting. Het contact met de gemeente Veere blijft een aandachtspunt. We 

stemden over vertegenwoordigers voor de Ondersteunings-planraad van 

Samenwerkingsverband O3. 

De bijeenkomst in januari was een bijeenkomst waarin we van gedachten 

uitwisselden over onze visie op onderwijs, op de school en op het Kindcentrum. 

De vergadering van april was gewijd aan het bespreken van de groepsindeling, de 

formatie en de beschikbare ruimte in de school. We bespraken de procedures voor 

stagiaires. De centrale hal zal anders worden ingericht. Ook de tijdelijke huisvesting 



kwam ter sprake. De overeenkomst met de gemeente Veere ( in welke vorm dan 

ook) zal worden verlengd voor een periode van 4 jaar. Er komt een schooltuin! 

Achter de school is een strook grond geschikt gemaakt. Of het schoolplein wordt 

uitgebreid is nog niet duidelijk. In de bovenbouw loopt een traject voor het werken 

met Snappet. De eerst reacties zijn positief. Het eindfeest van  “100 Jaar 

Basisonderwijs te Zoutelande” wordt gecombineerd met de laatste schooldag en 

valt op 4 juli. We wisselden van mening over de noodzakelijkheid van een 

alcoholbeleid.  

In mei werd duidelijk dat de gemeente Veere het Dorpshuis gedurende vier jaar zal 

huren om het ruimtegebrek op te vangen. De ruimte voor het Dorpshuis mogen we 

gebruiken als schoolplein. De uitgewerkte plannen voor de herinrichting van de hal 

werden gepresenteerd. Het klimaat in de school is nog altijd onaangenaam. Er zijn 

geen normen, alleen richtlijnen die bepalen wat acceptabel is. Airco in de lokalen 

kan een oplossing zijn. Verder lijkt er een kentering te komen in het verwachte 

leerlingenaantal: een lichte groei. Het aangepast formatieplan wordt toegelicht. Het 

eindfeest bij “De Boshut” op 4 juli is een gezamenlijke activiteit met KOW. We volgen 

hun protocol voor het schenken van alcohol: geen alcoholhoudende drankjes op 

het eindfeest. 


