
Medezeggenschapsraad Máximaschool – Notulen 14 september 2020 

 
 

Datum: 14 september 2020 
Tijd:   19.30 uur 

Locatie:  Máximaschool, Glinswei 4, Leeuwarden 

 
Voorzitter: Chris Kampen 

Notulist: Klaas Huisma 

 
Aanwezig:  Chris Kampen, Jannet de Graaf, Klaas Huisma, Marlies ten Wolde,

 Roelien van Vulpen. Folkert vd Ploeg namens de (G)MR 
 

Afwezig: Anita vd Bij-Hoekstra 

 
Genodigden: Ank Verhoeff, directeur  

_______________________________________________________________________ 
 

1. Welkom, speciaal welkom aan Janet 

Chris opent de vergadering door iedereen welkom te heten, met een bijzonder welkom 
voor Jannet de Graaf, die vanaf dit schooljaar plaatsneemt in de MR namens de 

personeelsgeleding. Ook nogmaals bijzonder welkom voor Roelien van Vulpen, die dit 

schooljaar namens de oudergeleding plaatsneemt in de MR. Als laatste een hartelijk 
welkom voor Folkert van der Ploeg. Folkert was tot vorig schooljaar leerkracht op de 

Máximaschool en vertegenwoordigt onze school in de (G)MR. 
 

 

2. Opening  
Anita is afwezig. 

 
Tijdens de opening legt Folkert even kort uit welke punten zullen worden meegenomen in 

de (G)MR: 

 
- ARBO: Gebouwen moeten goed geventileerd zijn. Vanuit de RIVM en de overheid 

zijn er eisen gesteld aan ventilatie in gebouwen in relatie tot de verspreiding van 
Covid-19. 

- Klaverblad: er zit op dit moment een groep in de Máximaschool. 

 
3. Vaststellen agenda  

De agenda wordt vastgesteld. 

 
 

4. Notulen 22 juni 2020  
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

5. Management rapportage 
Management rapportage van september 2020 

 
Ank Verhoeff geeft een toelichting op de managementrapportage: 

 

Personeel:  
- Er is 1 langdurige zieke. Er zijn nu 4 leerkrachten getest op Covid-19, gelukkig 

alle 4 negatief. 

- 3x invaller gehad van Semko. Handig om op terug te vallen als er leerkracht ziek 
is. De lessen die nu zijn gegeven zijn als leuk en leerzaam ervaren door de 

betreffende leerlingen. 



- Babynieuws: Juf Sybrig Stielstra heeft 6 september een zoon gekregen. Hij heet 

Melle. Juf Megan Jousma heeft 10 juli een dochter gekregen. Zij heet Emma. 
Megan komt 23 november terug en Sybrig begint in januari waarschijnlijk weer. 

- PCBO is bezig met een private coronatester.  
 

Investeringsbegroting: 

- Eind september opent de eigen bieb. Lokaal van groep 1d is daarvoor ingericht. 
Later dit schooljaar, als het Klaverblad uit de school gaat, dan verhuisd de bieb 

naar de personeelskamer. Naast Engelse boeken zijn er ook Friese boeken 

aangeschaft. Er is voor €3000 boeken aangeschaft.  
- Dit schooljaar is er gestart met STAAL.  

- Jaarlijks wordt er voor€2500 aan iPads aangeschaft. 
- Subsidie aanvraag voor innovatie in de klas. Hiervoor Lego for Education 

aangeschaft.  

Luchtkwaliteit: 
- Overleg tussen gemeente en PCBO. Maxima kan langer in dit gebouw blijven 

omdat Wynwyzer en Maxima niet binnen afzienbare tijd bij elkaar komen.  
- Er mag daarom worden geïnvesteerd in het dak en de luchtkwaliteit. Vanuit de 

gemeente is hiervoor toestemming. 

- Verwachting is dat het aan het eind van dit schooljaar klaar is. 

Meldpunt Overlast Leeuwarden: 

- Er is een dossier aangemaakt waarin alle overlast wordt geregistreerd.  

- Sinne (Erik Pieters) heeft al aangifte gedaan. Er is o.a. ingebroken in de hokjes. 

- De Wynwiizer heeft ook heel erg last van overlast.  

IKC: 
- Logo is klaar. Er wordt nog nagedacht hoe dit op de gevel komt. 

- Er komt een rapport van 2 tot 12 jaar. 

- Er komt een IKC gids. 
- Er is een kleuterboekje gemaakt, deze is opgemaakt in PCBO stijl. PCBO was 

hiervan gecharmeerd, maar nu is het teruggegeven en mag het in de huisstijl van 
de Máximaschool. 

- Visie/Missie is bijna klaar.  

- Communicatie wordt over nagedacht. 
- Openen eind november/begin december. Opening is alleen voor leerlingen en 

leerkrachten. I.v.m. het coronavirus is het kunnen ouders niet aanwezig zijn bij de 
opening. Om toch betrokkenheid te creëren is het misschien leuk om voor de 

ouders een filmpje te maken. 

Formatie: 
- Op dit moment 361 leerlingen. Er komen nog 8 kinderen bij. In totaal 369 

leerlingen, dit is gelijk aan vorig jaar. De directie is hier zeer tevreden over.  

Bijzondere activiteiten: 
- 30 september: openen eigen bieb. 

- Opening veld (skatebaan en klimtoren), binnenkort met iemand van de gemeente. 

Covid-19: 

- Wanneer gaat de cyclus van thuisonderwijs draaien als een leerkracht ziek is. 1e 

dag wordt gezien als vrij. Ank gaat dit communiceren naar de ouders 
- We zijn nu half jaar in Coronatijd. Zijn alle maatregelen nog relevant. Is 

gescheiden spelen nog nodig? Er kunnen wel wat maatregelen worden versoepeld. 
Protocol zal opnieuw worden bekeken. 

- Het valt wel op dat er nu veel minder gedoe is op het plein nu de groepen apart 

van elkaar spelen. 
- Het ventilatiesysteem wordt gescreend door de PCBO. Dit moet voor 1 oktober 

zijn uitgevoerd. Vinger aan de pols houden of dit ook gebeurd. 



 

6. Werkverdelingsplan (Instemming PMR) 
Ank geeft tijdens de vergadering nog een uitgebreide toelichting over het 

werkverdelingsplan. Het plan is al met alle medewerkers besproken. Er is vooraf nog veel 
gewijzigd. De PMR is akkoord, Marlies gaat het plan tekenen en bij Ank inleveren.  

 

7. Concept Jaarplanning MR 2020/2021 
Geen opmerkingen over de jaarplanning. Anita heeft de data gecheckt en op basis 

daarvan is de planning nog iets aangepast. Besloten is om de OR niet meer uitgebreid te 

bespreken. Notulen hiervan alleen ter kennisgeving. 
 

8. Notulistenplanning en contactgegevens 
De notulistenplanning is ook goedgekeurd. De data worden nog aangepast aan de 

jaarplanning. Een onjuist e-mailadres wordt aangepast en ontbrekende telefoonnummers 

worden nog toegevoegd. 
 

9. Sluiting  
Rondvraag: 

- Chris: Zijn er binnen de PCBO al zogenaamde IKC raden ipv een MR én een OR én 

de OR van Sinne. Folkert heeft dit nog niet gehoord en zal er naar informeren. 
- Marlies: Vinger aan de pols houden w.b. inventarisatie ventilatie (Covid-19) 

- Roelien:  In hoeverre wordt de school meegenomen in de veiligheid rondom 

school? Op de Langesan is een oversteekplaats waar veel kinderen oversteken. Dit 
leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Tip: VVN wordt hierin ook vaak meegenomen. 

Dit is verder geen MR aangelegenheid.  


