
 

   
 

De Medezeggenschapsraad 
 
MR-VERGADERING NR. : MR/2020/01 
   
OPGEMAAKT DOOR : Sandra van Zanten 
   
DATUM : 14-09-2020 
   
AFSCHRIFT AAN : MR-leden 
   
DEELNEMERS : School: Iris de Vries - Joline Strikwerda (via Teams) – Ina 

Montsma (via Teams) 
Ouders: Donate Baltus – Sandra van Zanten 

   
AFWEZIG : - 
   
BIJLAGE(N) : - 
  
 
1) Opening en vaststellen agenda 
 
Iris opent de vergadering. Ina en Joline zijn er via Teams bij.  
 
Op de agenda vandaag:  Vorige notulen doornemen – Ventilatie – Ouderhulp in 
school – Uitslag ouderenquête – Bespreken studiedag – Planning – Ouderbijdrage - 
Rondvraag 
 
 
 
2) Notulen vorige vergadering: 

 
 
Ina meldt dat in de notulen staat dat we overwegen om een stukje op de website te 
schrijven over de muzieklessen, door muziekdocent Marieke,  op school. Dit wordt 
gewijzigd in een vlog. Eens per week/ twee weken zal er een vlog via de Parro worden 
verstuurd. Steeds komt er een ander onderwerp aan bod, zoals: gymlessen, Davinci-
methode, muzieklessen. Ina vult aan dat de informatie-avond wordt vervangen door  
het maken van een vlog. Verdere uitwerking volgt nog. 
Verder zijn de notulen goedgekeurd. De notulen kunnen op de site worden geplaatst.  
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3) Ventilatie 
 
De aanwezigheid van het Coronavirus in de wereld maakt dat er zorgen zijn over 
ventilatie in gebouwen, waaronder scholen. Stichting Kopwerk bundelt de richtlijnen 
van het RIVM, dus ook m.b.t. ventilatie.  
’s Morgens gaan meteen ramen en deuren open. ‘s Winters zullen de ramen op een 
kier gaan staan en de ventilatieluikjes open. Airco’s mogen niet aan.  
Wanneer er geluiden van bezorgde ouders zijn, dan zal er een Parro-bericht over de 
ventilatie op school worden verstuurd.     
 
 
4) Ouderhulp in school 

 
We leven in een bijzondere tijd, waarin ouders zo min mogelijk de school binnenkomen. 
Ouderhulp wordt zo veel mogelijk beperkt. Toch zal er zo af en toe ouderhulp worden 
gevraagd bij activiteiten. Voorwaarde is wel dat ouders en hun directe omgeving 
gezond zijn. De vraag is of een mondkapje moet worden geadviseerd/verplicht…. 
Ina heeft deze week met basisscholen in Andijk een vergadering en ook overleg met 
andere Kopwerkscholen. Ouderhulp in school en aankleding van vieringen als Sint en 
Kerst worden dan besproken. Ook het gebruik van een mondkapje zal aan bod komen.  
 
5) Uitslag ouderenquête  
 
De tevredenheidsenquête die voor de zomervakantie is uitgereikt aan alle gezinnen is 
door 22 van de 40 gezinnen ingevuld. Helaas is gebleken dat er gezinnen zijn die de 
enquête niet hebben ontvangen. Binnen het team was dit niet altijd bekend. Ina zal 
nog even contact opnemen met betreffende ouders, om te informeren of ze alsnog de 
enquête willen invullen. 
Over het algemeen is de uitslag van de enquête (ruim) voldoende. Er wordt 
onvoldoende gescoord op het onderdeel ‘ondersteuning leerlingen’. Uit de 
onderbouwingen blijkt dat het thuisonderwijs hierbij van invloed is geweest. Ook de 
nieuwe IB-er heeft veel op poten moeten zetten. Aan het begin van dit schooljaar zijn 
alle zorgleerlingen goed in beeld gebracht. Er zijn plannen van aanpak, alles staat op 
papier en zorg is ingeroosterd. Dit zal voor een betere begeleiding van deze leerlingen 
zorgen.  
Ook waren ouders ontevreden over de informatie die zij kregen. Ook hier was het 
thuiswerken en hoe dit werd gecommuniceerd van grote invloed. 
Het is natuurlijk lastiger communiceren nu ouders niet meer in school zijn. De drempel is 
ook hoger om even naar de leerkracht of directie af te stappen. De informatie via 
Parro is over het algemeen positief. Blijven communiceren vanuit school, maar zéker 
ook vanuit de ouders is erg belangrijk op alle fronten.  
 
Donate geeft aan dat ze van meerdere ouders en leerlingen heeft vernomen dat ze 
graag het schoolplein zouden willen zien opgepimpt. Wat zijn de mogelijkheden? Is er 
geld voor beschikbaar?  
Joline geeft aan dat de school zo’n 5 jaar geleden is opgeknapt tot een ‘Johan Cruijff” 
schoolplein. Wat vooral mist is een leuk speeltoestel. Ina belooft aan het einde van dit 
schooljaar de lijnen uit te zetten hoe dit aan te pakken. Hulp en ideeën van ouders en 
leerlingen betrekken hierbij lijkt ieder een goed plan.  
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Als alle enquêtes zijn afgerond zal Ina hier een samenvattend verslag van in Parro 
plaatsen.  
 
 
6) Studiedag: 
 
De eerste studiedag van dit schooljaar was een Kopwerkstudiedag. Dit schooljaar niet 
in samenwerking met de andere Kopwerkscholen, maar ‘gewoon’ op school. Een 
andere invulling, maar toch een zeer zinvolle studiedag voor het team. 
Er is hard gewerkt aan de 5 grote doelen binnen de school: identiteit – kwaliteit – 
verbinding – professioneel – doorgaande lijn.  
Er zijn verschillende indicatoren die zullen worden geborgen en de doelen zullen 
zichtbaar zijn. Deze indicatoren zijn Engels, zelfontdekkend leren en Snappet. Hierbij valt 
te concluderen dat Engels en Snappet al goed zichtbaar zijn in de school en dat het 
zelfontdekkend leren nog meer in de ontwikkelfase zit. 
Verder wil school ook gaan werken aan duurzaam toekomstgericht onderwijs, wat 
neerkomt op een doorgaande lijn van de verschillende indicatoren.  
Tevens heeft de school een heldere visie op de smalle en brede identiteit vertaald naar 
pedagogisch handelen. 
Het motto van de Idenburg staat ook verwoord: SAMEN, het logo van de Idenburg, 
geeft ons het gevoel van eenheid met kinderen, ouders en team.  
 
Alles is mooi samengevat in een overzichtelijke poster. 
 
Ina stelt voor om tijdens de komende MR-vergadering de laatste studiedag te 
bespreken, dit i.p.v. het bespreken van een stukje uit het schoolplan. Ieder stemt hier 
mee in.  
Joline geeft aan dat we ook de notulen van de GMR-vergaderingen op de agenda 
moeten zetten.  
 
7) Ouderbijdrage 
 
De ouderbijdrage is op dit moment nog gelijk gebleven, begroot op € 17,00 per 
leerling. De oudercommissie vindt dit bedrag nog steeds voldoende om alle activiteiten 
te kunnen laten plaatsvinden. De MR stemt hiermee in.  
 
 
8) Rondvraag 
 
Donate geeft aan dat ze een goede atmosfeer ervaart op school. Toch hoort ze ook 
geluiden over pestgedrag, met name in de middenbouw. Er wordt goed gereageerd 
door de leerkrachten. Pesten wordt niet getolereerd. Donate zegt dat de leerkrachten 
alert moeten blijven op pestgedrag. Ouders en leerlingen moeten ook altijd melding 
maken bij de leerkracht, want de leerkracht kan niet altijd alles zien.  
Ina geeft aan dat de leerlingen uit de midden- en bovenbouw elk schooljaar een 
enquête invullen vanuit de methode ‘Zien’. Misschien is er méér te halen uit de 
uitslagen van de leerlingen? Bijvoorbeeld het voeren van 1 op 1 gesprekjes met leerling 
en leerkracht: Hoe voel je je?  
 
Ina zegt nogmaals dat het belangrijk is dat ouders en leerlingen bij vragen en 
problemen echt contact moeten zoeken met leerkracht of directie. Misschien dat ze er 
een stukje aan gaat wijden in de komende nieuwsbrief.  
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Sandra ervaart de algemene informatie en foto/videoverslagen van diverse 
activiteiten als zeer positief en hoort dit ook van ouders terug.  
Ook de website is nu steeds meer up-to-date. Wat nog mist is een algemeen stukje over 
elke groep, met verwerking van de algemene dagindeling en andere weetjes over de 
groep. Ina zegt dit tijdens de komende studiedag op de planning te zetten.  
 
9) Datum volgende vergadering 
 
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 26 oktober om 15.00 uur.  
De datum van de komende vergaderingen bepalen we aan het einde van elke 
vergadering.  
 
Tijdens de volgende vergadering op de agenda zetten: 

- Leerlingtelling 1 oktober 
- Bespreken Studiedag 5 oktober 
- Bespreken notulen GMR-vergadering 
- Invulling Sint- en Kerstactiviteiten? 

  



 MR/2020/01 
- 5 -  

 
 
 
Actiepuntenlijst 

 
Nr. Omschrijving Wie Datum 

start 
Datum 
gereed 

Resultaat 

1 Verspreiding promotieposters Donate 
en Sandra 

Sept 
2020 

Okt 
2020 

 

2 Afronding ouderenquête en kort 
verslag naar ouders via Parro 

Ina Sept 
2020 

Okt 
2020 

 

3 Tijdens studiedag 5 okt: team schrijft 
algemeen stukje per groep voor 
website  

Team Okt 
2020 

Okt 
2020 

 

4 Stukje in nieuwsbrief over contact 
met ouders en leerkracht/directie 
bij vragen, problemen etc. ?? 

Ina Sept/ok
t 2020 

  

5 Uitslagen leerlingenquête Zien in de 
gaten houden: kindgesprekjes?  

Team --   

6      
7      
8      
9      

10      
      
      
 


