
Medezeggenschapsraad Máximaschool – Notulen 9 november 2020 
 
Datum:  9 november 2020 
Tijd:   19.30 uur 
Locatie:  Máximaschool, Glinswei 4, Leeuwarden 
 
Voorzitter: Chris Kampen 
Notulist: Anita van der Bij-Hoekstra 
 
Aanwezig: Chris Kampen, Klaas Huisma, Roelien van Vulpen, Marlies ten Wolde, Jannet de Graaf en 
Anita van der Bij-Hoekstra 
 
Genodigden: Ank Verhoeff, Hans Greidanus, Einte Jongeling, Jurrien de Jager en Marjan Annema 
_______________________________________________________________________ 
 
1. Opening  
Chris opent de vergadering door iedereen welkom te heten. 
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
Na doornemen en eventuele aanpassingen wordt er ingestemd met de volgende stukken; 

• Schoolgids Maximaschool 

• Jaarplan 2020-2021 Maximaschool 

• Jaarplan ICT & Media 
 
3. Notulen 14 september 2020  
De notulen zijn na een kleine aanpassing goed gekeurd. Anita mailt ze naar Karim. 
 
4. Management rapportage 

• Jessica Kalsbeek, de bovenbouwcoördinator, legt per 1 januari 2021 haar functie neer. Wie 
haar taken op zich neemt is nog niet rond. 

• Donderdag 5 november is er een sollicitatieprocedure geweest voor een taalcoördinator op 
de Máximaschool. 

• De subsidie voor innovatie in de klas is toegekend. We hebben voor €2500 lego for Education 
aangeschaft. Dis is een aanvulling op bestaande materialen. 

• Het IKC logo is klaar en wordt 23 november geplaatst. Ook wordt er een nieuw rapport 
ontwikkeld voor IKC Maxima. Donderdag 26 november zal de opening plaatsvinden van het 
IKC.  

• Alle leerkrachten hebben een nieuw e-mailadres gekregen met als uitgang 
@pcboleeuwarden.nl. Voor de OR en MR is ook een nieuw adres aangevraagd. 

• Eind juli is er contact gezocht bij het meldpunt overlast Leeuwarden (MOL) van de gemeente. 
Er is voor de Máximaschool een dossier gemaakt. Alle overlast wordt gemeld. School en de 
buurtbewoners hebben contact gehad. Op de hekken zijn bij de ingangen borden met 
verboden voor onbevoegde geplaatst. Op deze manier kan de politie handhaven. 

 
6. Bezoek bestuur PCBO 
Binnenmilieu 
Voor het binnenmilieu en de ventilatie zijn er verschillende oplossingen uitgeprobeerd. Dit heeft niet 
het gewenste effect gehad. De gemeente Leeuwarden heeft €350.000 toegekend om het gebouw 
aan te passen, zodat er op een verantwoorde manier les gegeven/ontvangen kan worden. 



Voor dit bedrag wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw dak en er wordt 
geïnvesteerd in het upgraden van het ventilatiesysteem. Het streven is om dit voor de zomervakantie 
2021 te realiseren. 
 
Naast de investering van de gemeente zullen er ook CO2 meters in elk lokaal komen om beter zicht 
te krijgen op de luchtkwaliteit. Ook zullen de ventilatieroosters jaarlijks worden schoongemaakt.  
We houden contact met Einte Jongeling over het resultaat van de CO2 meters. 
 
RI&E 
In 2017 is er een rapport gemaakt voor de risico-inventarisatie & -evaluatie. Deze is verouderd. 
In 2021 wordt er weer een nieuw rapport opgemaakt.  Dit rapport wordt opgemaakt na aanpassing 
van het dak en ventilatiesysteem.  
 
7.  Ouderraad 
Jurrien en Marjan schuiven aan voor het toelichten van het financieel jaarverslag. De MR is akkoord 
en stemt in met dit verslag. 
Voor volgend schooljaar blijft de ouderbijdrage op €20 per kind staan. 
 
10. Sluiting 
De vergadering wordt afgesloten om 21.30 uur. 
 
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 18 januari 2021 om 19.30 uur. 
 


