Jaarverslag 2018 – 2019 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. In november trad Walter af als MR-lid. In zijn plaats
nam Marije Albach namens het personeel zitting in de MR. In mei bezocht Heleen van
Oostende de MR-vergadering. De directeur van ’t Paalhoofd, Marina van der Giessen, was
bij de bijeenkomsten aanwezig om ontwikkelingen aangaande de school toe te lichten.
De MR belegde dit schooljaar viermaal een bijeenkomst: in augustus, november, maart en
mei.
In augustus bespraken we organisatorische zaken met betrekking tot de ruimte rondom de
school: toegankelijkheid van gebouw en plein. We wisselden van gedachten over de vorm
en inhoud van de Schoolgids voor het schooljaar 2018-2019. Bij het doornemen van het
Jaarverslag 2017 – 2018 werd uitgebreid gesproken over het functioneren van het gebouw.
Het klimaat in het gebouw is niet prettig; de temperatuur is te hoog en is niet te regelen. We
bekeken de Poster van ’t Paalhoofd en bespraken de doelen die gesteld zijn voor het
komende schooljaar. Het Jaar-actie-verbeter-plan liet zien welke activiteiten hierbij
aansloten.
In de vergadering van november werd Anna Carien tot voorzitter gekozen. Marije werd
verwelkomd als nieuw lid. We bespraken de hoogte van de ouderbijdrage 2018-2019.
Ouders stelden voor de bijdrage jaarlijks te evalueren en te indexeren. De kascontrole werd
uitgevoerd door Benno Groeneweg en Jessica Maas. Marina gaf een toelichting op de
notitie “Geldstromen – begroting Primas-scholen”. We stemden in met het vakantierooster
2019 – 2020 zoals voorgesteld in plan B. Ook het groene schoolplein kwam ter sprake. Bas
maakte een ontwerp voor het schoolplein met ruimte voor buitenlessen en een renplein. Om
de kans op subsidie te vergroten stelde Marjolein een brief op die wij namens de MR naar de
gemeente Veere stuurden.
In maart werd duidelijk dat het gezamenlijk aanvragen van een bijdrage uit het
Leefbaarheidsfonds succes heeft gehad. We krijgen 25.000 Euro! Ook is er informatie over het
verdere verloop van de fondswerving en plannen. Marina gaf informatie over de verwachte
formatie en over het leerlingenaantal voor het schooljaar 2019 – 2020. Marina lichtte de
uitkomsten van de enquête Oudertevredenheid toe. Ook de – te hoge - temperatuur in de
lokalen werd besproken.
De vergadering van mei werd geopend door Heleen die een presentatie gaf over de
mogelijkheden van de ouder-informatie app van Parnassys : “Parro”. We besloten te
beginnen met een pilot voor de ouders van de leerlingen uit groep 7 en 8. Marina gaf
informatie over de veranderingen in de formatie voor het schooljaar 2019 – 2020. De tussenschoolse opvang gaat veranderen. Marina voert gesprekken met andere aanbieders en
houdt ons op de hoogte. Na de herfstvakantie in het schooljaar 2019 – 2020 zullen de

veranderingen worden doorgevoerd. Er is een heleboel subsidie voor het Groene
Schoolplein toegezegd, toch zijn we er nog niet. Bas zal nog eens naar het plan en de
begroting kijken. Hopelijk start de aanleg in de herfstvakantie van het nieuwe schooljaar.
Ineke Besuijen

