
 

 

Medezeggenschapsraad IKC Máxima – Notulen 26 april 2021 
 
Tijd:   19.30 uur 
 
Locatie:  via Teams 
 
Voorzitter:  Chris Kampen 
 
Notulist:  Marlies ten Wolde 
 
Aanwezig:  Chris Kampen, Klaas Huisma, Roelien van Vulpen, Jannet de Graaf,  Anita 
van der Bij-Hoekstra, Marlies ten Wolde 
 
Genodigde: Ank Verhoeff 
  
1. Opening 
Chris opent de vergadering, memoreert dat dit al weer de enalaatste vergadering van het jaar 

is en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
3. Vaststellen agenda 
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen in de voorgestelde agenda. 
  
4. Concept-Notulen 8 maart 2021 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn hierbij definitief en Chris zal nog enkele 

onderwerpen anonimiseren en daarna de notulen naar Karim mailen en hem vragen ze op 
de site te zetten.  

 
5. Managementrapportage 

• Wat betreft het ziekteverzuim geeft Ank aan dat het op de dag van opmaak reletief hoog 
was, maar dat er eigenlijk sprake is van twee langdurig zieken. 

• Met ingang van komend schooljaar gaan twee leerkrachten en de adjunct/IB-er naar een 
functie elders. De verschillende personen hebben verschillende redenen voor de gemaakte 
keuzes. Door dit vertrek is het mogelijk de poulers binnen het team een vaste plaats aan te 
bieden. Voor de vrijgevallen functie van onderbouwleerkracht heeft zich 1 persoon gemeld. 
Hiermee zal binnenkort een gesprek plaatsvinden. 

• Voor de functie van IB-er is een sollicitatiecommissie samengesteld. Deze bestaat uit: 
- Els van der Kwast,  bovenschools HR-manager 
- Annemieke Huiskamp, onderwijskundig beleidsmedewerker bij PCBO Leeuwarden 
- Ank Verhoeff, directeur IKC Maxima 
- Wipkje de Vries, leerkracht IKC Maxima 
- Marlies en Wolde, leerkracht IKC Maxima en lid van de P-MR 

Het Team is betrokken bij het opstellen van het profiel waar de nieuwe Ib-er aan zal moeten 
voldoen. 
De vacature komt 1 mei in de krant. 

• Huisvesting: Vanuit de leerkrachten wordt er zorg ge-uit over het functioneren van de CO2-
meters, de ventilatiemogelijkheden in de klassen en de nu al toenemende warmte in de 



 

 

klassen. Chris zegt toe nogmaals contact op te zullen nemen met de bovenschools directeur 
over de toegezegde verbeteringen die voor de zomervakantie klaar moeten zijn.  

• IKC:  -De toekomstige IKC-gids en het kleuterboekje gaan nog langs het reclamebureau voor 
de definitieve vormgeving. 

-De IKC gids ligt ter instemming van de oudergeleding van de MR bij de stukken. Nog 
niet alle ouders hebben de gids kunnen lezen, over een week geven de ouders hun 
commentaar af bij Chris. 
-De domeinnaaam IKC Maxima is in de maak. Deze naam moet ook worden gelinkt aan 
de domeinnaam Maximaschool. 

• Formatie: Er wordt komend schooljaar gestart met 15 groepen. Dat is mogelijk door de inzet 
van de NPO (Nationaal Programma Onderwijsgelden). Deze gelden worden ook gebruik 
voor de inzet van de specialisten. Hetb uiteindelijke NPO-plan moet nog naar de MR. 
Studiedagen: 18-02-2022 geen IKC dag; 22-09-2021 en 18-01-2022 wel. De studiedagen 
worden zonder wijziging aangenomen. 

• Overlast: er zijn camera’s opgehangen, met de wijkagent is afgesproken dat er extra 
gesurveillerd gaat worden. 

• Corona: Er kan nu door de collega’s getest worden bij sneltest fryslan. Dit is een verbetering: 
de collega’s zijn rond 9.00 uur weer met de uitslag terug op school. 
Er komen sneltesters, maar die zijn nog niet gearriveerd. 

  
6. Update verkiezing MR 
Er hebben zich twee kandidaten aangemeld. Chris heeft beide kandidaten benadert en 
doorgegeven dat er nu verkiezingen zullen komen. Hierop heeft één van beide kandidaten 
zich teruggetrokken. De overgebleven kandidaat, Benthe Oostveld, wordt daarmee officieel 
benoemd en neemt volgend jaar namens de ouders zitting in de MR. 
 
  
7. Rondvraag 

• Anita vraagt of we het rapport nog moeten bespreken. We hebben echter eerst een format 
nodig om inhoudelijk te kunnen reageren.  

 
8. Sluiting 
Chris sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. De volgende 
vergadering staat gepland voor 14 juni 2021. 


