
 

Notulen MR IKC Máxima 
Datum:  Maandag 14 juni 2021 – 19:30 uur 
Locatie:  via Teams 
Voorzitter:   Chris Kampen 
Notulist:   Klaas Huisma 
Aanwezig: Chris Kampen, Klaas Huisma, Roelien van Vulpen, Anita van der Bij-

Hoekstra, Janet de Graaf, Marlies ten Wolde 
Genodigde:   Ank Verhoeff 

 

1. Welkom  
Chris opent de laatste MR vergadering van dit schooljaar en heet iedereen welkom 
 

2. Opening + mededelingen 
Er zijn geen mededelingen 
 

3. Vaststellen agenda 
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen in de voorgestelde agenda. 
 

4. Concept - notulen 26 april 2021 
Opmerking over MR wordt aangepast door Marlies. Na de aanpassing zal Chris de notulen 
mailen naar Karim voor plaatsing op de website. 
 
 

5. Managementrapportage 
 
Toelichting: 
- Verzuim% is hoger geworden. Helaas 1 leerkracht uitgevallen door werkdruk. 
- Personele bezetting: We gaan ook afscheid nemen van Karim. Is gevraagd voor nieuwe 

functie en deze heeft hij geaccepteerd. 
- Vacatures: Mensen in de pool kunnen gewoon blijven. Vacature voor IB’er,  na 

sollicitatie is er unaniem iemand gekozen, dit is Anja ten Hage. Komt als IB’er werken. 
Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe leerkrachten aangenomen: Nienke vd Wal, 
Corina Lagerweij (ook handig in ICT). Daarnaast gesprek geweest met Tessa Bakker, een 
ervaren leerkracht uit andere vereniging, zij is aangesteld voor de bovenbouw.  

- Investering: voor 2000 euro aan buitenspeelmaterialen aangeschaft. Voor 7000 euro 
nieuwe methode voor zaakvakken: Natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. 
Blink Wereld, voor groep 3 t/m 8. 

- Formatie: Hiervoor moeten we straks instemming voor geven. 
- Rapport is alleen qua lay out aangepast. Inhoudelijk geen aanpassingen, dus nog geen 

instemming nodig door MR.  



- Huisvesting: In week 23 is gestart met de dakrenovatie. De renovatie neemt ongeveer 
10 weken in beslag.  

- Energie Service Noord gaat het binnenklimaat aanpakken. Op het hoge dak wordt een 
airco geplaatst. Niet de hele school wordt aangepast qua binnenklimaat, hiervoor 
onderneemt Ank nog actie. 

- IKC: Kleuterboekje is qua inhoud klaar. 
- IKC raad: onderzoek gedaan bij andere scholen hoe dit moet worden aangevlogen. Dit 

wordt verder stichtingsbreed opgepakt. 
- Corona: School blijft nog voorzichtig t/m de zomervakantie, zie verder MARAP. 
- Aanmelding: er zijn al best veel kinderen aangemeld voor het nieuwe schooljaar. O.a. 2 

nieuwe leerlingen uit Wergea i.v.m. aanbod school. 
 
Toelichting Formatie  
- Volgend jaar al eerder starten met 1d groep. 
- NPO gelden wordt ingezet voor klassenverkleining. Er zijn niet veel kinderen gezakt in 

niveau. Cito toetsen laten dit goed zien. Er is wel iets minder groei dan landelijk 
gemiddelde. We zitten al hoog in niveau, dus is het lastig om leerwinst te maken.  

- Er is ook weer flexibele schil, dit is wel heel lastig om dit in te vullen. 
- Er wordt onderzocht of er met een IKC  coördinator kan worden gewerkt. 
- Kinderen met levelwerk zijn er heel bekaaid vanaf gekomen, dit wordt volgend jaar extra 

ingezet.  
 
Ank bedankt voor de toelichting. Ank bedankt ons voor de samenwerking en ondersteuning 
de afgelopen tijd.  

 
Instemming formatie: In grote lijnen is alles wel besproken met de (P)MR. Geen gekke 
dingen. Marlies vindt het heel fijn dat er extra levelwerk in de formatie staat.  
De MR stemt in met de Formatie! 
 

6. Benoeming Bente Oosterop in MR 
Bente Oosterop is de enige die is overgebleven voor de MR en is hierbij benoemt voor de 
MR. Bente is op de hoogte dat ze volgend jaar aansluit.  
Er zijn al namen genoemd voor de (P)MR, maar er is nog niemand bekend. Dit is dus nog een 
verrassing. Er zijn een aantal leerkrachten gevraagd en die zijn wel positief. 
 

7. Vaststellen MR jaarplanning 2021 – 2022  
Qua datum wordt de 1e maandag 13 september 2021 en de laatste maandag 20 juni 2022. 
Verder is de MR jaarplanning akkoord. 
 

8. Rondvraag en sluiting  
Dit was de laatste vergadering voor Chris Kampen (oudergeleding), Janet de Graaf en Anita 
van der Bij-Hoekstra (beide personeelsgeleding). Alle 3 worden ze hartelijk bedankt voor de 
inzet de afgelopen jaren. Zeker de laatste 2 jaar hebben we met veel uitdagingen rondom 
Covid-19 te maken gehad. Chris draagt nu de rol van voorzitter over aan Klaas.  
 
 


