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1. Opening 
Sven Keller opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder de leden van 
het Toezichthoudend bestuur. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. N.a.v. verslag 20 april 2022 
Het verslag is via de mail goedgekeurd en vastgesteld. 
Hans: N.a.v. 4.1. Werktijdenregeling: een notitie is gemaakt en besproken in de vorige directieraad. 
In één van de volgende directieraden komt het weer op de agenda om het met elkaar te bespreken. 
De directeuren herkenden het zo niet, wel dat het soms incidenteel maatwerk is.  

 
4. Mededelingen en actualiteiten Informatie door Hans:  

1. Status Middelsee  
De bouw gaat voorspoedig, de vloer van de eerste verdieping zit erin en ook de trap. De directeur 
is inmiddels benoemd: Sjoerdje Poeze, iemand met veel ervaring in onderwijs en kwaliteitszorg. 
Zij gaat mee vormgeven aan dit mooie IKC.  
Verder ook in gesprek met het VO over de voorziening van 10-14 jarigen, niet alleen voor in 
Middelsee, maar voor heel Leeuwarden.  
Thema water: Het gebouw is zo goed geïsoleerd dat het koelen van het dak door water niet 
effectief is. Nu de keus gemaakt om de 34 toiletten te laten spoelen met hemelwater. Dit is een 
grote besparing op water. 
 
2. Status gebouwen 
De beide KWS-en worden binnen afzienbare tijd opgeleverd en officieel geopend als IKC.  
Johan Meesters (nu Nijdjip) wordt per 1 oktober 2022 de nieuwe directeur van IKC Willem 
Alexander.  
 
 
 

Datum  2 november 2022 

Locatie PCBO Leeuwarden e.o. 

Aanwezig GMR  Hanneke van Stralen, Sabine Hettinga, Sven Keller, Ytske 
Terpstra, Hans Greidanus, Marjolein Pennings, Carien Abels 

Aanwezig THB David Schalkwijk, Anna Regina Groeneveld, Jacqueline 
Lenters, Jelle Coen Bijlsma, Siebren van der Berg, Wilke van 
der Molen 

Afwezig  Folkert van der Ploeg 

Voorzitter Sven Keller 

Notulist Evelien de Jong  
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3. Status vacature directeur IKC Máxima 
Deze vacature nog niet kunnen invullen. Nu andere netwerken aanboren om een goede match te 
vinden.  
 
4. Wethouder van Onderwijs gemeente Leeuwarden 
Nathalie Kramer is op bezoek geweest, een rijk gesprek en ze is positief en enthousiast over waar 
we nu echt met elkaar mee bezig zijn. Invulling Strategisch Beleid.  
 
5. Vacatures Centrale Dienst 
Waarschijnlijk de juiste mensen gevonden, alleen de gesprekken over de arbeidsvoorwaarden 
moeten nog worden gevoerd.  
 
6. Interne mobiliteit 
Johan Meesters is gestart op IKC Willem Alexander en Ank Verhoeff op Nijdjip in Grou.  
 
7. Onderwijs Oekraïne 
Op 2 locaties, in Grou op Nijdjip en in Leeuwarden in De Weide. Ineke Klappe heeft de 
coördinerende taken van Mathilde Penning overgenomen.  
 
8. Armoede 
Armoede neemt toe, het is een belangrijk thema, ook op de scholen. Het percentage is groot en 
wordt steeds groter. Op dit moment is Hans samen met iemand van Amaryllis aan het kijken wat 
nodig is, wat kunnen we met elkaar en wat kan de gemeente doen, hoe kijken we er samen naar 
(SOS - signaleren, ondersteunen en stimuleren).  
In Bilgaard is de samenwerking gezocht en aangegrepen, het Rode Kruis regelt bv. ontbijt. Van de 
205 leerlingen al 100 aanmeldingen daarvoor. Het Jeugdindicatiefonds wordt ingezet, ook voor 
Sinterklaas en schoolfeesten.  
 

5. Gezamenlijke punten met het Toezichthoudend Bestuur 
1. Vertrek Hans 

- Werven we hetzelfde profiel; 
- Selectieprocedure; 
- Borgen/ vaststellen; 
- Afscheid.  

David: Input ophalen bij de medewerkers van de Centrale Dienst, directeuren, GMR, 
stakeholders. Aan de hand daarvan een profiel opstellen. Een extern bureau wordt ingeschakeld 
voor begeleiding. 
Een opsomming van wat tijdens de brainstormsessie is genoemd: 

➢ Eén of twee personen? Twee is minder kwetsbaar.  
➢ Een Hans 2.0? 
➢ Alle scholen en veel personeel kennen, dit is een grote kracht. 
➢ Ook veel lijnen/zijtakken met stakeholders, PCBO is wel op de kaart gezet. 
➢ Alleen kapitein? 
➢ Verbinding. 
➢ Welk type leiderschap: hiërarchisch of zelfde niveau, gedeeld leiderschap of juist niet, 

wel of niet zichtbaar zijn op de scholen, zakelijk, overkoepelend, helicopterview? 
➢ Expertise en betrokkenheid. 
➢ Verbinding, mensen in hun kracht zetten. 
➢ Contacten met Kinderopvang en Voortgezet Onderwijs 
➢ In- of extern: is dat een zwaartepunt? Innovatief, durft kansen aan te gaan. Dat neigt 

naar extern. 
➢ Komend kalenderjaar wordt er weer gestart met een nieuw Strategisch Beleidsplan. Dit 

samenstellen en borgen is ook voor de opvolger.  
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➢ Zichtbaarheid? Goede relaties opbouwen, drempels worden (te) hoog? Nu boegbeeld. 
➢ Hart voor kinderen is ook belangrijk, niet alleen zakelijk.  
➢ Affiniteit met onderwijs? 
➢ Innovatief - het PO heeft een eigen cultuur, maar er is niet persé een 

onderwijsachtergrond noodzakelijk?  
➢ Innovatieve mensen borgen vaak niet, zij zijn creatief en inspirerend. 
➢ Veel vraag naar vernieuwing? Er lopen veel projecten, is daar wel vraag naar? Ook kijken 

naar de toekomst met het lerarentekort, wel in beweging blijven.  
➢ Soms moet je doorgaan met vernieuwen, ook maatschappelijke zaken waar je mee 

wordt geconfronteerd. 
➢ Boegbeeld, verbindend en met een brede visie.. 
➢ Samen, met elkaar doen, stabiliteit en respect voor het personeel en dit uit kunnen 

dragen.  
➢ Is Protestant Christelijk ook een voorwaarde? De identiteit van de bestuurder, omgang 

met elkaar, uitdragen van de C is ingewikkeld, identiteit tot realiteit kunnen brengen. De 
C is een belangrijke pijler, identiteit is verweven in het Strategisch Beleidsplan. 

 
Het tijdpad hangt af van het selectiebureau. Verwacht wordt dat dit in de komende weken 
bekend gaat worden, dan vaart maken. Ook de GMR wordt betrokken, graag overleggen en 
aangeven wil zitting wil nemen in de sollicitatiecommissie.  

 
6. Actieplan opstellen van uit GMR-plan 2022-2023 

1. Hoe gaan we aansluiten bij de MR-en? 
Save the date: 27 maart of 3 april 2023 
Onderwerp: Ouderbijdrage en kansengelijkheid 
Locatie: nog onbekend 
 

7. Rondvraag  
Marjolein – bijdrage nieuwsflits voor de kersteditie? Wordt opgepakt.  
Sven – werving ouders en personeel, de advertentie verspreiden via Social Schools. (actie Evelien)  
  
8. Sluiting  
Sven sluit de vergadering om 21.32 uur.  
 
Volgende vergadering is 7 december 2022 op IKC Alexia, Idzerdastins 61, Leeuwarden.   
 
 
Actielijst 

Nr. Wie Onderwerp Begin  Einde 

Vast  Allen Terugblik / jaarverslag juni oktober 

Vast Allen inventariseren belangstelling MR cursus in 
november 

juni september 

Vast Allen Achterbanbijeenkomst > datum vaststellen september  

1. Vast Werkgroep 
communicatie 

Stukje voor de nieuwsflits  november 
juni 

november  
juni  

2. Vast  Contactpersonen Neem contact op met de MR van de school 
waar je aan bent verbonden.  

  

3. Vast   Voorzitter Vacatures personeel en ouders >> op tijd 
beginnen met werven 

  

4. Vast GMR (G)MR cursus informatie CNV   

1. 6
. 

Voorzitter  Werktijdenregeling na de zomer op de agenda 9 maart 2022 Eind 2022 
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2. 7
. 

Marjolein en 
Carien 

Voorzitters MR-en uitnodigen voor eind 
september. Datum, locatie en thema:  
27 maart of 3 april; locatie nog onbekend; 
Ouderbijdrage en kansengelijkheid.  

20 april 2022 
 
2 november 
2022 

 

 
Besluitenlijst 

Nr. Onderwerp Datum 

1. 1 .   

 
Vergaderdata schooljaar 2022-2023 
woensdag 7 december 2022 
woensdag 25 januari 2023 
woensdag 8 maart 2023 
maandag 17 april 2023 met bestuur 
woensdag 10 mei 2023 
woensdag 21 juni 2023 
 
Samenstelling GMR:    Contactpersoon voor: 
Sven Keller, voorzitter   IKC Johan Willem Friso, IKC Prins Constantijn, KWS Transvaal 
Hanneke van Stralen, vicevoorzitter Ds. Hasperschool, De Finne, IKC Albertine Agnes   
Folkert van der Ploeg, secretaris  IKC De Kinderkoepel, De Sprankel 
Carien Abels     Nijdjip, Doarpsskoalle Wurdum 
Sabine Hettinga    IKC Willem Alexander, IKC Alexia 
Marjolein Pennings    IKC Prins Maurits, KWS Fontein 
Ytske Terpstra    IKC Máxima, Klaverblad HB 
2x vacature personeelsgeleding 
3x vacature oudergeleding 
 
Portefeuilleverdeling: 
Dagelijks Bestuur:   Sven Keller, Hanneke van Stralen, Folkert van der Ploeg 
Communicatie, PR & Kwaliteit:   Sven Keller, Marjolein Pennings 
Financiën:     Carien Abels, vacature 
Personeel:  Hanneke van Stralen, vacature  
Huisvesting, ARBO & Veiligheid:   Folkert van der Ploeg, vacature 
Onderwijs, ICT & Identiteit: Carien Abels, vacature 
Verkiezingscommissie: 
 
 
  


