
Notulen MR-vergadering woensdag 23 november 2022 

 

Aanwezig: Johan (directeur), Nienke (voorzitter), Thijs, Reinder, Menne Pieter en Hanneke 

(secretaris) 

Afwezig: Joost 

 

1. Opening 
 

Nienke opent de vergadering en heet ons allen welkom. Johan is 
vandaag ook aanwezig. 

2. Kennismaken nieuwe 
directeur en afstemmen 
verwachtingen 
 

Johan is nu een aantal weken directeur bij ons op school. Hij vertelt 
dat hij zich erg welkom voelt en de sfeer op school als warm en 
prettig ervaart. Ook ziet hij een gedreven team dat goed op elkaar 
ingespeeld is.   
  We bespreken de wederzijdse verwachtingen, en we bespreken de 
rol van de directeur tijdens de MR-vergaderingen. Reinder geeft aan 
dat zowel Titia als Ietje meestal tijdens de eerste paar punten van de 
agenda aanwezig waren bij de vergadering, en daarna de vergadering 
verlieten. Het lijkt ons wijs dat zo voort te zetten met Johan. Als de 
agenda het vereist is het uiteraard ook mogelijk dat Johan de gehele 
vergadering aanwezig is. 
   

3. Medelingen en 
ingekomen stukken 

Geen mededelingen of ingekomen stukken 

4. Notulen vorige 
vergadering, woensdag 
28 september jl. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen wat betreft de notulen van de 
vorige vergadering.   

5. OR Lotte Nijssen schuift aan namens de OR om de stand van zaken wat 
betreft financiën en vrijwillige ouderbijdrage te bespreken. 

6. Ontwikkelingen WA Menne Pieter geeft aan dat we 24 oktober jl. een studiedag hadden 
met ons gehele IKC-team. We hebben dit als waardevol ervaren, we 
hebben nader kennis kunnen maken. Ook hebben we geconstateerd 
dat er nog wel winst te behalen valt in de wijze waarop we zichtbaar 
zijn en samenwerken als IKC. 
  Johan volgt een studie tot IKC directeur. Hiervoor moet hij onder 
andere een wijkanalyse maken zodat inzichtelijker wordt wat de 
populatie van onze school en de wijk is. Hij leert hoe we als IKC 
effectiever samen kunnen werken, en meer 1 gezamenlijk gezicht 
kunnen krijgen. 
  Verder zijn we als team bezig met de leerlijnen vanuit ParnasSys en 
gaan we verenigingsbreed over op de IEP-toetsen. We stappen 
daarmee af van CITO. IEP is adaptiever, kijkt meer naar het totale 
kind dan alleen naar vaardigheden op het gebied van taal, lezen en 
rekenen, en heeft een link met de Friese Plaatsingswijzer. 
  Ook is het plein nog volop in ontwikkeling en zijn er veel mooie 
activiteiten vanuit Kansen voor Kinderen. 

7. GMR Joost is contactpersoon vanuit onze MR voor de GMR. Op de oproep 
op Social Schools voor een nieuw GMR-lid is geen reactie gekomen 
vanuit het team of ouders, maar omdat Joffra namens ons school een 
hele tijd lid was en nu net afscheid genomen heeft is dat geen 
probleem. 

8. Website De website is nu weer up to date. Het ziet er mooi uit. Het team van 
Sinne mist nog wel op de site. Thijs merkt op dat op de website nog 
de oude versie van de schoolgids staat. Johan gaat bezig met een 
nieuwe versie, die zal t.z.t. op de website komen. 

9. Rondvraag 
 

10. Sluiting Nienke sluit de vergadering. De volgende vergadering is woensdag 1 
februari om 16.00 uur. 

 

 

 


