
Medezeggenschapsraad Máximaschool – Notulen 22 juni 2020 
 

 

Datum: 22 juni 2020 

Tijd:   19.30 uur 

Locatie:  Máximaschool, Glinswei 4, Leeuwarden 

 

Voorzitter: Mieke Voerman 

Notulist: Marlies ten Wolde 

 

Aanwezig: Mieke Voerman, Chris Kampen, Klaas Huisma, Roelien Vulpen, Jantina Beima  

Anita van der Bij-Hoekstra en Marlies ten Wolde 

 

Genodigden: Ank Verhoeff, directeur  

_______________________________________________________________________ 
 

1. Opening  

Mieke opent de vergadering door iedereen welkom te heten, met een bijzonder welkom 

voor Roelien, die vanaf volgend schooljaar plaats zal nemen in de MR en vandaag al 

aanwezig is. 

 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Notulen 11 mei 2020  

De notulen worden met een paar aanpassingen goed gekeurd. Marlies mailt ze naar 

Karim. 

 

4. Management rapportage 

Management rapportage van juni 2020 

 

Personeel 

 Op dit moment zijn er geen zieken op de Maximaschool, er zijn op dit moment wel  

zwangere collega’s. 

 Komend schooljaar gaat Folkert van der Ploeg naar de Mauritsschool; Jellien 

Huisman gaat naar het SBO in Damwoude en Irene Baars gaat naar KWS 

Transvaal, ook een PCBOschool. 

 Op de Maximaschool blijven Guido Koridon en Janet de Graaf.  

 Voor de zwangerschapsverloven komen Sarah van der Meulen en Janneke Durkz. 

Investeringsbegroting 

 Ank en Marjan Annema van de OR hebben overleg gehad over de DBOS (De Bieb 

Op School). Omdat je bij een abonnement op DBOS geen eigen collectie opbouwt 

is besloten nog twee jaar te wachten met deelname aan DBOS. In die twee jaar 

wordt eerst een eigen collectie opgebouwd.  

 Het team heeft unaniem besloten tot de aanschaf van de methode STAAL als 

nieuwe methode voor taal en spelling. De methode is inmiddels deels 

aangeschaft, want er is besloten tot een gefaseerde invoering. 

 Er is warmte werende folie op het raam van groep 8a geplakt om te kijken of dit 

bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit in de klas. De resultaten zijn wisselend. 

 Het kleuterplein wordt in de zomervakantie opgeknapt. Er wordt een zandbak 

verwijderd en het middengedeelte onder boompjes wordt afgegraven en gevuld 

met houtsnippers. Dit om te voorkomen dat al het zand in de putten verdwijnt en 

de putten verstopt raken. De beweeggroep en een aantal leden van de OR komen 

met een plan voor een verkeersplein.  

 

 

 



Overlast 

 Ank zoekt contact met het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) in verband met 

de vernielingen en het achter laten van glas op het plein door hangjongeren uit de 

wijk. 

 

5. Document Schoolondersteuningsprofiel 

Op enkele kleine aanpassingen na is de MR akkoord met het afgeven van een positief 

advies. Ank doet de aanpassingen en stuurt het document dan door naar Mieke, zodat zij 

kan tekenen. 

 

6. Kwaliteitskaart Afstandsonderwijs bij een nieuwe Lockdown periode. 

De ouders zijn blij met deze heldere kaart. Wel wordt geadviseerd de kaart per groep uit 

te brengen omdat er anders wel heel veel tekst richting de ouders gaat en de ervaring is 

dat grotere hoeveelheden tekst niet altijd goed worden gelezen. 

De MR is benieuwd naar de verdere invulling van de kaart en daarom komt dit onderwerp 

in november weer op de agenda van de MR. 

 

7. Concept Jaarplanning MR 2020-2021 

Deze ziet er goed uit.  

Wel wordt besloten i.v.m. de tweedaagse scholing voor het team de eerste 

vergaderdatum te veranderen naar 14 september. 

De achterbanbijeenkomst GMR komt in eerste instantie te vervallen. 

 

8. Advies rond schoolreis in september 

Ank vraagt de MR om nog te kijken naar de optie om het schoolreisje te verplaatsen naar 

september. Wanneer dit zou gebeuren gaat groep 8 op schoolreis en kamp en zal dit een 

prijsverhoging van het kamp betekenen. 

De MR ziet in deze prijsverhoging geen bezwaar.  

Wel plaatst de MR kanttekeningen bij het tijdstip van het schoolreisje. In september zijn 

de kinderen nog maar kort bij hun nieuwe meester of juf en is het de vraag of de 

kinderen de tijd hebben gehad om een band met deze nieuwe meester of juf op te 

bouwen. Ook voor de leerkrachten geldt dat zij nog relatief weinig tijd hebben gehad om 

de kinderen goed te leren kennen.  

Omdat er gecommuniceerd is naar de ouders dat de schoolreisjes zijn uitgesteld en 

omdat er tijdens de Corona-periode veel zaken niet door zijn gegaan is het advies van de 

MR om het schoolreisje in schooljaar 2019-2020 niet door te laten gaan en het 

schoolreisje in schooljaar 2020-2021 weer gewoon aan het einde van het schooljaar te 

laten plaatsvinden.  

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

Mieke maakt gebruik van dit moment om afscheid te nemen. 

Komend schooljaar zal Chris de voorzittershamer overnemen. 

Jantina neemt ook afscheid van de MR. In haar plaats komt volgens schooljaar leerkracht 

Janet de Graaf namens de onderbouw. 

 

10. Sluiting 

De vergadering wordt afgesloten om 21.45 uur. 

 

De volgende vergadering vindt plaats op maandag 14 september 2020 om 19.30 

uur op de Maximaschool. 

 

 


