
Medezeggenschapsraad Máximaschool – notulen 1 oktober 2018 

 

 

Datum: 1 oktober 2018 

Tijd:   19.45 uur 

Locatie:  Máximaschool, Glinswei 4, Leeuwarden 

Aanwezig:   Karin Mast, Martijn Rijpstra, Else Bijlsma, Anita Hoekstra, Jantina Beima 

Gast:   Ank Verhoeff, directeur/ Jurrien de Jager, penningmeester OR 

Afwezig: Mieke Voerman 

Voorzitter: Karin Mast 

Notulist: Jantina Beima  

 

Genodigden: Ank Verhoeff, directeur/ Jurrien de Jager, penningmeester OR 

 
 

1. Opening 19.45 uur 

– Karin opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 

– Mieke heeft zich afgemeld voor deze vergadering, er wordt een andere notulist gekozen. 

– Karin legt de agenda en de werkwijze van de MR uit aan de nieuwe leden.  

2. Ingekomen stukken 

De ingekomen stukken worden besproken. 

1. Notulistenplanning en Contactgegevens MR 2018-2019 

– Deze wordt vastgesteld, en akkoord bevonden. Martijn vertelt dat zij gaan verhuizen 

halverwege het schooljaar. Tijdens de volgende vergadering van 26 november 2018 zullen 

bespreken hoe we zijn plek gaan invullen en wanneer er een oproep geplaatst moet worden in 

de nieuwsbrief. 

2. MR-mail 5-9-2018 congres Stress in de klas: ter informatie 

3. MR-mail 17-9-2018 congres Mediawijsheid in het voortgezet onderwijs: ter informatie 

4. MR-mail 26-9-2018 - Onderwijs-congressen agenda november 2018: ter informatie 

5. MR mail 26-9-2018: oudermail groep 4-5 

– Deze e-mail is gelezen door de MR, in verband met de ziekte van Mieke wordt deze 

doorgeschoven naar een ander moment. Dit doordat de ouder geleding van de MR heeft 

toegezegd de situatie te monitoren. De oudergeleding gaat hierover met Ank Verhoeff in 

gesprek. 

6. Agenda MR 02-10-2017 

– De agenda wordt vastgesteld 

7. Notulen MR-vergadering 2 juli 2018 

– Er is een toevoeging aan de notulen van deze vergadering: 

   – Naar aanleiding van de brief die destijds ontvangen is over de zorg van ouders rond de 

combinatiegroep 4-5 heeft er een informatieavond plaatsgevonden.  

– Else stelt een vraag over de notulen naar aanleiding van de vraag van de OA op de 

Máximaschool, deze vraag is voorgelegd aan de GMR. 

8. Concept MR-jaarplanning 2017-2018 

– Extra vergadering op 15 april in verband met de formatie 

– Jaarverslag MR wordt doorgeschoven naar vergadering 26 november 2018 

– Begroting wordt doorgeschoven naar vergadering januari 

– RI&E komt niet op het vergaderrooster terug, dit moet opgenomen met het bestuur. Einte 

Jongema zal hiervoor een keer langs kunnen komen. Advies is om de RI&E wel dit jaar op de 

jaarplanning terug te laten komen.  

– Evaluatie VSO-BSO 

– Bovenstaande punten worden toegevoegd aan de MR-jaarplanning; dan akkoord 

9. Managementrapportage Máximaschool 1-10-2018 

10. Jaarverslag + Financiële verantwoording OR 2017-2018 

11. Format MR-agenda: ter informatie 



12. Format MR-notulen: ter informatie 

13. Oplegger format MR-notulen: ter informatie 

14. Informatie over de medezeggenschapsraad 2018-2019: ter informatie 

15. De Medezeggenschapsraad - website Máximaschool 2018-2019: ter informatie 

16. Reglement MR Máximaschool: ter informatie 

17. Jaarplan Máximaschool 2018-2019 

– Ank Verhoeff licht deze toe, zie management rapportage 

18. Schoolgids Máximaschool 2018-2019 

– Ank Verhoeff licht deze toe, zie management rapportage 

19. Onderzoeksverslag Engels Máximaschool 2018 

 

 

9. Open school 

De ervaringen zijn wisselend, enkele reacties die de MR ten oren zijn gekomen: 

– Kinderen geven aan het leuk te vinden de school te presenteren aan hun ouders, vooral in de 

hogere groepen werd goed gepresenteerd hoe hun dagen op school eruitzien. 

– Ouders geven aan het groepsgevoel te missen: vooral het kennismaken met andere ouders in 

de onderbouw, weinig échte groepsinformatie, late communicatie over het tijdstip en invulling van 

het programma. 

 

Ank Verhoeff schuift om 20.30 uur aan 

 

10. Managementrapportage 

– Ank Verhoeff praat ons bij over het reilen en zeilen op de Máximaschool: 

– Verzuimcijfer is naar beneden gegaan, ten aanzien van vorig schooljaar. Wel ligt het verzuim 

hoger dan het landelijk gemiddelde. 

– Er zijn een aantal nieuwe leerkrachten op de Máximaschool. Dit mede door vervanging 

zwangerschapsverlof en inzet gelden werkdrukvermindering. 

– De gelden voor de werkdrukvermindering zijn ingezet voor extra leerkrachten. Elke bouw heeft 

0,2 fte erbij gekregen. Leerkrachten verdelen deze momenten en vullen de momenten waarop zij 

nu niet voor de groep staan zelf in. Er zijn evaluatiemomenten ingebouwd om te beoordelen hoe 

het staat met de toepassing van de extra gelden. 

– Ank Verhoeff vraagt de MR om vaststelling van het jaarplan en de schoolgids. Dit omdat de 

inspectie langs komt en zij deze documenten moeten hebben.  

– Inspectiebezoek: 11 oktober zal de inspectie een aangekondigd bezoek brengen aan de 

Máximaschool. Zij zullen 10 klassenbezoeken gaan doen, waaronder een gymles van de vakdocent 

en een les Rots en Water. Tijdens de klassenbezoeken zullen zij letten op de betrokkenheid van 

leerlingen, de instructie en het omgaan van verschillen (differentiatie). De directie, Jacoba van der 

Wal-Monkel en Ank Verhoeff gaan mee als observator. Naast de klassenbezoeken hebben de 

inspecteurs een gesprek met de directie, gesprek met leerlingen en een gesprek met een aantal 

leerkrachten. Hierna volgt direct een terugkoppeling. De inspectie toetst vier punten, één van de 

punten is de zichtbaarheid van de school in de wijk. Ank vraagt de MR naar input. 

– IKC: het onderzoek naar het starten van een IKC loopt. Vanuit het team is er een netwerkgroep 

opgezet, zij gaan samen met de directie het (veld)onderzoek doen. Er wordt gekeken naar wat 

het profiel zou kunnen worden, werkbezoeken aan andere IKC’s, welke veranderingen gaat het 

starten van een IKC geven zowel voor kinderen, ouders, personeel en gebouw. In de nieuwsbrief 

zal een stuk geplaatst worden over de vorderingen rondom de start van het IKC. 

– Combinatiegroep 4-5: de monitoring start na het inspectiebezoek. Dit houdt in dat er 

klassenbezoeken zullen plaatsvinden en een tussentijdse evaluatie. Er zal een spreekuur 

plaatsvinden, hiervoor worden alle ouders van deze groep uitgenodigd. Marlies ten Wolde, 

leerkracht van de combinatiegroep, is voor onbepaalde tijd afwezig. Ank Verhoeff gaat hierover 

een update naar de ouders sturen. 

– Teldatum: 393 leerlingen. Dit zijn 6 leerlingen minder dan vorig schooljaar. 

– Naar aanleiding van de open school heeft er een enquête plaats gevonden, hierop is te weinig 

respons gekomen om een duidelijk beeld te krijgen. In de nieuwsbrief wordt nogmaals de vraag 

uitgezet om de enquête in te vullen.  

– Ter informatie: er is een onderzoek gestart naar invoering Engels op de Máximaschool. 



– MR stemt, met een aantal toevoegingen over beleid formatie, in met de schoolgids schooljaar 

2018-2019 en het jaarplan 2018-2019. Er zal een extra toevoeging komen over beleid op 

groepen, groepsgrootte en combinatiegroepen. Else Bijlsma mailt deze toevoegingen naar Ank 

Verhoeff.  

 

11. Jaarverslag + Financiële verantwoording OR 2017-2018- Jurrien de Jager 

– Jurrien legt het jaarverslag uit. Alle inkomsten (ouderbijdrage) en uitgaves (groepsbudgetten 

leerkrachten, Sinterklaas, musical groep 8 etc) worden besproken. De ouderbijdrage schooljaar 

2017-2018 is iets lager dan voorgaande schooljaren. De OR vraagt toestemming over hoogte 

ouderbijdrage schooljaar 2018-2019. 

– MR stemt in met hoogte ouderbijdrage. 

 

12. Jaarverslag MR 2017-2018 

– Het jaarverslag wordt doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering, 26 november 2018. 

  

13. MR-vergadering 26 november 2018 

– Ouderbijdrage tussenstand 

– Evaluatie Continurooster 

– Jaarverslag Máximaschool 2017-2018 

– Mediawijsheid  

– Rol MR in anti-pestbeleid 

– Voorbereiding verkiezingen oudergeleding MR 

– Enquête open school 

– Actielijst opstellen: welke onderwerpen willen we in de MR bespreken, deze inpassen in 

jaarplanning 

– MR zichtbaar maken 

 

14. W.v.t.t.k. 

– MR-bekendheid: hoe kunnen we MR meer bekendheid geven bij ouders? Via de Nieuwsbrief, 

hierin kunnen we vertellen: wat is de taak van de MR en wat wordt er besproken tijdens een 

vergadering? Jantina Beima stelt hier een stuk over op. 

 

15. Rondvraag 

 

16. Sluiting 22.20 uur 

 

 

 


