
Medezeggenschapsraad Máximaschool – Notulen 18 januari 2021 
 
Datum: 18 januari 2021 
Tijd:  19.30 uur 
Locatie:  Via Teams 
 
Voorzitter: Chris Kampen 
Notulist: Roelien van Vulpen 
 
Aanwezig:  Chris Kampen, Klaas Huisma, Roelien van Vulpen,  
  Marlies ten Wolde, Jannet de Graaf, Anita van der Bij-Hoekstra 
 
Genodigden:  Ank Verhoeff 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Opening  
Chris opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom via Teams. 
 
 
2. Mededelingen 
MR heeft een nieuw mailadres MR:  mr-ikcmaxima@pcboleeuwarden.nl 
Nadeel: Versturen kan niet. Ontvangen kan wel. 
 
 
3. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
 
 
4. Management rapportage 

• Ziekteverzuim is momenteel hoog. Dit komt mede doordat er 3 collega’s ziek zijn met een 
groot WTF. 

• Jessica Kalsbeek is gestopt als bovenbouw coördinator. Jantina Beima wordt school 
coördinator tot de zomer. Hier krijgt ze 1 dag per week voor. Invulling voor Jessica is nog niet 
rond. Er wordt een oplossing gezocht in groep 1d. 

• Er is voldoende formatie voor de nieuwe groep 1d. Vorige week zijn er gesprekken geweest 
over de invulling. 

• Er is een subsidie aanvraag gedaan ten behoeve van een tijdelijke capaciteitsverhoging om de 
continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van COVID-19 te kunnen waarborgen. 

• Procedure promotie naar schaal 11. Onlangs is er een sollicitatieprocedure geweest voor de 
taal coördinator. In de toekomst moeten er twee teamleden in de sollicitatiecommissie zitten 
waarvan ten minste één ook MR-lid is. 

• Sweco is geweest om de luchtkwaliteit te bekijken. Er komt een terugkoppeling. Jannet merkt 
op dat het alarm van de CO2 melder met halve klassen afgaat. Marlies vraag of Sweco nog 
een keer na de Lock-down komt. Ank geeft aan dat hij met een plan komt en dat het proces 
in gang is gezet. Vanuit de MR kunnen we t.z.t. met gericht vragen komen.  

• IKC logo is klaar en de opening is geweest. Er is nu één telefoonnummer. Rapport is in 
ontwikkeling, zowel inhoud als lay-out. 

• Formatie: Er zijn 2 kinderen verhuisd. Jannet merkt op dat niet alle aantallen kloppen. In 
groep 1c2c zitten 26 leerlingen i.p.v. 25 leerlingen. 

• Er is veel overlast. Er hangen nu bordjes op het hek met ‘verboden toegang’. Er is een offerte 
aangevraagd voor camera bewaking (4 stuks). 



• Corona: in het team is niemand positief getest. 
• Thuis onderwijs: kinderen krijgen digitale instructie. Basispakket is Rekenen, Taal en Spelling. 

Ook de onderwijsassistenten worden ingezet voor kleine groepjes of 1 op 1.  Iedereen is in 
beeld. De zorgleerlingen komen op school. Er wordt veel gebruik gemaakt van het vragen 
halfuurtje.  Bij specifieke vragen worden kinderen 1 op 1 uitgenodigd.  

• Bij voortzetting Lock-down: Leerlingen zullen dan nieuwe (werk)boeken ophalen. Digitaal 
onderwijs wordt voortgezet.  

 
 
5. Notulen 9 november 2020  
Er zijn geen aanvullingen. Deze zijn goed gekeurd. Anita, dank voor de notulen. 
 

6. Jaarverslag MR 2019 – 2020 
• Wijzigen doorvoeren: 

- Mailadres wijzigen.  
- Achternaam van Anita aanpassen. 
- Onder 2.2 het woord ‘aanpassen’ weghalen. 

• Speerpunt: Bekend maken van MR. Bewust maken onder de ouders door het in de IKC gids  
en in de jaarplanning te zetten. 

• Na de aanpassingen zal het jaarverslag MR op de website geplaatst worden. 

 
 
7. Rondvraag 
Al gestemd voor de GMR? 
 
 
8. Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten om 20.10 uur 😊 
 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 8 maart 2021 om 19.30 uur. 
Bij een verlenging van de Lock-down zal het via Teams zijn, anders op school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


