
 

 

Medezeggenschapsraad Violier 

Verslag 20 maart 2018 

 

Aanwezig 

Personeelsgeleding: Liane Prins, Sylvia Smit, Janna Spek, Corine van der Ven 

(plaatsvervangend voorzitter) 

Oudergeleding: Judith Klungers – van der Laan (secretaris), Ilse van Landschoot, Robin 

Kuipers 

Directeur: Betty van Dam 

 

1. Opening 

Corine is voorzitter van deze vergadering. 

 

2. Verslag 22 januari 

Er zijn enkele wijzigingen. De secretaris past het verslag aan. 

 

3. Mededelingen directie 

De nieuwe privacywetgeving heeft gevolgen voor de school. De volgende vergadering 

bespreken we dit verder. 

4. Mededelingen MR 

Geen mededelingen 

5. Mededelingen GMR 

Volgende week is er weer een GMR-vergadering. Sylvia brengt in:  

- fusie Primo en Wijzer 

- 5-gelijke-dagen-model 

 

6. Begroting 2018 

Bijlage: begroting 

De begroting is nog niet klaar. Een aantal bedragen kloppen nog niet  of ontbreken nog. 

Daarom bespreken we de begroting de volgende vergadering weer. 



 

 

Verdere komt ter sprake: 

- de personeelsgelding laat weten de Primo-dag zonde van het geld te vinden. Het deel 

dat door (betaalde) externen is ingevuld werd over het algemeen niet als zinvol ervaren; 

- Het zou goed zijn om een vergelijking te hebben van kwaliteit en kosten van financieel 

bij:  

1. inhuur van een bureau; 

2. in dienst hebben van eigen personeel. 

We stellen voor om bovenstaande twee punten in te brengen in de GMR. 

7. Schoolplein 

Betty is bij het fonds Schiedam geweest. Daar heeft Betty opdrachten meegekregen: 

- het plan voor het nieuwe schoolplein moet groener; 

- samenwerking zoeken met de Vlinder; 

- waterschap betrekken. 

Inmiddels heeft Betty met diverse mensen gesproken over de plannen voor het 

schoolplein. Resultaten: 

- Waterschap is enthousiast en is bereid 15.000 Euro subsidie te geven; 

- Betty is in overleg met de Gemeente over een masterplan voor de bredere 

schoolomgeving; 

- de Violier huurt iemand in om het plan verder uit te werken. 

 

Overwegingen bij verder uitwerken en spreken over de plannen: 

- Maak het schoolplein niet te kwetsbaar voor vandalisme; 

- Komkids gebruikt het plein ook een aantal uren per dag. Een bijdrage van Komkids ligt 

daarom in de rede; 

- Vertel aan de kinderen op school hoe het er voor staat. Zij hebben geld ingezameld en 

zijn in de veronderstelling dat alles al in kannen en kruiken is.   

8. Activiteiten uitwerking visie: stand van zaken 

Binnenkort is een borgingslijst voor rekenen klaar. Daarin staat welke afspraken de 

leerkrachten van de Violier hebben gemaakt over het rekenonderwijs. 

9. Mogelijke overgang naar 5-gelijke-dagen-model 



 

 

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen sinds de vorige MR-vergadering. Voordat 

beslissingen genomen worden, zullen in ieder geval alle ouders van de basisscholen in 

Schiedam-Noord geraadpleegd worden. Betty laat het tijdig weten wanneer de 

ouderraadpleging zal zijn en zal de MR ook op de hoogte brengen van andere 

ontwikkelingen op dit onderwerp. 

10. Early Bird 

De Lio die momenteel in de kleutergroep werkt gaat een onderzoek doen naar het 

geven van Engelse les op de Violier. De centrale vraag van het onderzoek is: wat kan 

de school doen om de Engelse les te verbeteren? 

 

 


