
 

   
 

De Medezeggenschapsraad 
 
MR-VERGADERING NR. : MR/2020/02 
   
OPGEMAAKT DOOR : Sandra van Zanten 
   
DATUM : 23-11-2020 
   
AFSCHRIFT AAN : MR-leden 
   
DEELNEMERS : School: Iris de Vries - Joline Strikwerda  – Ina Montsma  

Ouders: Donate Baltus – Sandra van Zanten 
   
AFWEZIG : - 
   
BIJLAGE(N) : - 
  
 
1) Opening en vaststellen agenda 
 
Iris opent de vergadering. Iedereen is er via Teams bij.  
 
Op de agenda vandaag:  Mededelingen - Vorige notulen doornemen –  Bespreken 
notulen GMT  – Lopende zaken school – Kopwerk regio-splitsing – Rondvraag 
 
 
 
2) Mededelingen: 

 
Donate geeft aan dat ze bij Natuurmonumenten leuke ideetjes heeft gevonden om 
mogelijk het schoolplein mee aan te kleden. Ze stuurt de informatie van 
Natuurmonumenten door.  
Sandra vraagt zich af of de ouderbijdrage van dit schooljaar al is uitgestuurd naar 
ouders. Ina gaat er achteraan.  
 
Inkomende mededelingen vanuit school: 
 
Peutergroep: 
Ina heeft gesprek gehad met John Dekkers van Kopwerk over de mogelijkheid tot het 
opstarten van een peutergroep. Kappio wil graag ook voor- en naschoolse opvang 
aanbieden binnen de school. Dit ziet ons team niet echt zitten en waarschijnlijk heeft 
onze school hier ook te weinig ruimte voor. John heeft bij Ina aangegeven dat hij 
binnen Kopwerk een pedagogisch medewerker zou kunnen regelen. De peutergroep 
moet wél uit minimaal twee ochtenden bestaan met beide minimaal 4 kinderen. Er is 
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geld beschikbaar voor inrichting van het lokaal. Ook komt er zo geld naar school toe, 
wanneer er kinderen voortvloeien die op de Idenburg blijven. Ina gaat in januari starten 
met het inventariseren naar de behoefte van ouders.  
Splitsing groep 4/5/6:  
De werkdruk is voor de leerkrachten van deze groep erg groot. Mede doordat er veel 
zorg(leerlingen) in groep 4 zitten. Daarom is gekozen om na de sint te starten met een 
andere splitsing van de groepen. Ina heeft twee voorbeelden/modellen op papier 
gezet. Waarschijnlijk wordt er voor gekozen om groep 4 op drie ochtenden door 
Rozemarijn te laten begeleiden. Zo is er voor alle groepen meer rust. Op maandag en 
dinsdag zal Petra groep 6 begeleiden in de ochtend. Dit betekent dat groep 5 geen 
extra ‘aparte’ ochtenden meer heeft. Maar de combinatie 5/6 gaat goed en in groep 
5 zit de minste zorg. Binnen dit model werken Ingeborg en Marijke evengoed met alle 
groepen op hun werkdagen. Joline geeft aan dat de splitsing vorig jaar in de 
voormalige 6/7/8 ook goed uitpakte. Belangrijk is wel om aan ouders een goede uitleg 
over de nieuwe verdeling te geven en waarom groep 5 niet meer ‘apart’ zit.  
Invulling Sint: 
Op 24 november is het sintcircuit. Er zullen twee hulpouders aanwezig zijn. 
Het grote feest start op 4 december, eerst gaan de kinderen gewoon naar binnen, om 
zo geen ouders op het plein te hebben. Alles wordt gevlogd en naar ouders gestuurd 
via Parro. Zo ook de tentoonstelling van alle surprises.  
NIO-adviesgesprekken: 
De adviesgesprekken worden een week verplaatst. Ouders komen op school op 
gesprek. 
Kerstviering: 
De kerstviering vindt plaats in de speelzaal. Er zal ook een circuit zijn. De OC verzorgt 
een kerstlunch, vanuit school. (Dus ouders nemen niets van thuis mee). 
Artikel Andijker: 
De afgelopen weken heeft elke basisschool in Andijk zichzelf gepresenteerd op de 
voorpagina van de Andijker. Een mooi stukje promotie. Het artikel staat ook op de 
website van school. 
MR-cursus: 
Op 18 januari 2021 is de eerstvolgende MR-cursus. Donate heeft zich aangemeld. 
 
Ina geeft aan de actiepuntenlijst onderaan elke notulen prettig te vinden. Ze stelt voor 
om vaste punten er ook steeds in te zetten.  
 
 
3) Vorige notulen doornemen 
 
We lopen even de actiepunten van de vorige notulen door.  
De promotieposters hangen in het consultatiebureau in Andijk en bij beide vestigingen 
van Smallsteps. Een aantal potentiële locaties wilden niet meewerken. Sommige 
locaties zijn door de corona lastig te bereiken. Wellicht op een later moment. Voorlopig 
laten we het hier even bij. 
Ina zal een kort verslag over de uitslag van de ouderenquete schrijven, waarin kort 
wordt toegelicht welke zaken naar voren kwamen én waar school verder mee aan de 
slag gaat. in de komende nieuwsbrief van december zal dit waarschijnlijk worden 
geplaatst.  
 
 
4) Bespreken notulen GMR. 
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Over de notulen van de vergadering van september zijn geen vragen. De notulen van 
de vergadering van oktober zijn nog niet binnen. Joline stuurt de notulen door, zodra ze 
deze ontvangt.  
 
 
5) Lopende zaken school 
 
Snappettraining: 
Snappet is op de Idenburg volop in ontwikkeling. Het team heeft nu training ingezet om 
Snappet nog effectiever in te zetten (differentiatie, zorg, pluskinderen etc.). Op 2 
december is de laatste training met onder meer ‘opdrachten om in de praktijk/klas uit 
te voeren’. Joline ziet leuke ontwikkelpunten voor iedereen. Het nieuwe rapport zal zich 
ook meer richten op Snappet. Sandra geeft wel aan dat ze het jammer vindt dat er nu 
weinig informatie thuis komt (‘geen idee waar ze mee bezig zijn in de klas, omdat er 
weinig papierwerk mee naar huis komt’). 
 
Schoenendoosactie: 
Binnenkort start de Schoenendoosactie. De kinderen vullen de doos met hulp van hun 
ouders thuis zelf. De gevulde doos wordt weer naar school gebracht. Bij de actie wordt 
ook een lijst uitgedeeld met voorbeelden van spullen die in de doos kunnen worden 
gestopt. De actie is niet verplicht. Wel zullen de leerkrachten het introduceren in de klas 
en zo proberen de kinderen te enthousiasmeren. De datum van de start van de actie 
volgt.  
 
Corona en thuisonderwijs: 
Melissa zit op dit moment nog tot 29 november in quarantaine. Sven heeft ook corona 
opgelopen. Ze hebben vooraf goed afstand gehouden, dus het is ook mogelijk dat hij 
het ergens anders heeft opgelopen. Een paar kinderen blijven uit voorzorg ook nog op 
maandag en dinsdag thuis. Dit wordt geoorloofd, zij krijgen thuisonderwijs.  
Het thuisonderwijs verloopt goed. 
Ina geeft aan erg blij te zijn met de protocollen vanuit de GGD. Ze heeft deze ter info 
ook vooraf aan deze vergadering toegezonden. Ze heeft contact met het 
beheersingsteam en een kwaliteitsmedewerker over wat te doen bij (in dit geval) een 
besmette medewerker. Bij Sandra is persoonlijk wel onrust ontstaan en had het fijn 
gevonden als het team zich meteen had laten testen.  
Wel of niet aan het werk terwijl je wacht op een testuitslag. Ouders weten niet of je wel 
of geen klachten hebt, dit wekt bij Sandra gevoel van onrust op, mede doordat ze zelf 
tot risicogroep behoort. Hoewel ze ook begrijpt dat je bij klachten thuis blijft. De 
protocollen zijn ieder geval een fijn houvast. Het team blijft heel voorzichtig in de 
contacten (afstand houden) onderling.  
 
6) Kopwerk regio-splitsingen: 
 
Per regio binnen Kopwerk zitten verschillen in werkwijze. Dit verliep niet altijd soepel 
onderling. Daarom is nu gekozen voor een splitsing per regio. Vergaderingen zijn nu per 
regio gesplitst. Dit ontpopt zich tot een bundeling van krachten, vragen kunnen stellen, 
behoeften delen, het versterken van elkaars kwaliteiten. Een plezierige ontwikkeling 
vindt Ina.  
 
7) Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen.  
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8) Datum volgende vergadering 
 
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 11 januari om 15.00 uur. 
 
 
Tijdens de volgende vergadering op de agenda zetten: 

- Terugblik Sint/Kerst? 
- Bespreken notulen GMR-vergadering 
- Lopende zaken school 
- Snappet? (n.a.v. training) 
- Leerlingtelling/formatie 
- MIP / Begroting 
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Actiepuntenlijst 

 
Nr. Omschrijving Wie Datum 

start 
Datum 
gereed 

Resultaat 

1 Informatie Natuurmonumenten voor 
mogelijkheden tot aankleden 
schoolplein 

Donate  Nov 
2020 

Dec 
2020 

 

2 Kort verslag ouderenquête in 
komende nieuwsbrief  

Ina  Dec 20  

3 Start onderzoek peuteropvang Ina Jan 
2021 

  

4 Ouderbijdrage al verspreid?  Ina Nov 20 Nov 20  
5 Nieuwe verdeling groep 4/5/6  én 

info hierover naar ouders 
Ina Dec 20   

6 Doorsturen notulen GMR okt  Joline Nov/De
c 20 

  

7      
8      
9      

10      
      
      
 


