
 

   
 

De Medezeggenschapsraad 
 
MR-VERGADERING NR. : MR/2021/01 
   
OPGEMAAKT DOOR : Sandra van Zanten 
   
DATUM : 25-01-2021 
   
AFSCHRIFT AAN : MR-leden 
   
DEELNEMERS : School: Iris de Vries - Joline Strikwerda  – Ina Montsma  

Ouders: Sandra van Zanten 
   
AFWEZIG : Donate Baltus 
   
BIJLAGE(N) : - 
  
 
1) Opening en vaststellen agenda 
 
Iris opent de vergadering. Iedereen is er via Teams bij. Donate moest afbericht geven 
i.v.m. een online-vergadering van haar werk.  
 
Op de agenda vandaag:  Vorige notulen –  Terugblik Sint en Kerst – Lopende zaken 
school – Snappet – Leerlingtelling/formatie – Rondvraag 
 
 
 
2) Vorige notulen: 

 
De notulen worden goedgekeurd. Ina geeft aan het nog steeds erg fijn te vinden dat 
we een actiepuntenlijst hebben, dit geeft houvast en kunnen we steeds aanvullen. 
 
Sandra vraagt zich af wat de reden is dat de splitsing van groep 4/5/6 veranderd is 
t.o.v. wat we hadden we besproken tijdens de vorige vergadering. Ina geeft aan dat 
dit met de huidige situatie van het thuisonderwijs heel prettig werkt. Rozemarijn en Petra 
hoeven zich over één groep te ontfermen. Dit geeft ook rust in de organisatie. Na de 
lockdown wordt de samenstelling van de groep nog eens goed bekeken.   
 
 
3) Terugblik Sint en Kerst 
 
Sint en Kerst zijn gezien de omstandigheden erg goed verlopen. Kinderen hebben 
genoten van alle activiteiten. Ouders hebben genoten van alle vlogs. Ouders vonden 
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het erg fijn dat ook Kerst konden worden gevierd. Op het laatste moment moest veel 
worden geregeld, maar dit is goed opgevangen door team en OC. 
Ook de ouderbedankjes zijn door een ieder ontvangen. 
 
4) Lopende zaken school 

 
Peuterspeelzaal update:  
Ina is begonnen met de voorbereidingen voor het mogelijk starten van een 
peutergroep. Mocht dit mogelijk worden, zal dit volgend schooljaar worden gestart. 
Waarschijnlijk zal het lokaal van de huidige groep 3 hiervoor in aanmerking komen. Ina 
zal met Sandra verder overleggen over de aanpak en de communicatie naar ouders.  
 
Schooladviezen groep 8: 
De Cito’s die in jan/febr. zouden worden afgenomen zijn niet van groot belang voor 
het schooladvies. Joline geeft aan haar leerlingen goed genoeg te kennen om een 
goed advies te kunnen geven voor het vervolgonderwijs. Vanuit het voortgezet 
onderwijs in Den Helder is geadviseerd om leerlingen een dubbel advies te geven (bijv. 
Kader-TL). Ina heeft vernomen dat de VO-scholen in Den Helder dit ook zouden 
doorspelen naar de VO-scholen in West-Friesland.  
 
Cito’s afname jan/februari: 
De geplande Cito’s kunnen nog niet doorgaan i.v.m. het thuisonderwijs. Jeanne heeft 
gemeld dat deze Cito’s tot eind maart kunnen worden afgenomen. Het is daarom het 
beste nog even af te wachten. Sandra vraagt zich af of dit moet worden 
gecommuniceerd naar ouders. Ina zegt dat het beter is even niets te melden. De 
school is ‘dicht’. Het voorkomt ruis en vragen, welke soms nog niet beantwoord kunnen 
worden gezien de thuisonderwijssituatie.  
 
Ouderbijdrage: 
Vanaf volgend schooljaar kan er via Parro een bericht worden uitgebracht voor het 
betalen van de ouderbijdrage. Het onderdeel ‘Schoolkassa’ maakt dit mogelijk. 
Middels een soort Tikkie kan de ouderbijdrage dan heel eenvoudig worden betaald. 
Ook kunnen er herinneringen worden verstuurd.  
 
Thuisonderwijs: 
Iris: Het thuisonderwijs lijkt goed te verlopen. De zorgleerlingen gaan naar school. Ze 
hoort positieve berichten. Een weektaak en op geplande tijden beeldbellen werkt 
goed. 
Joline: gezien de omstandigheden gaat het vrij goed. Leerlingen zijn serieus met hun 
werk bezig. 
Ina: ook in de middenbouw gaat het vrij goed. Het beeldbellen wat nu is toegevoegd 
werkt erg positief.  
Sandra: van ouders ook positieve reacties gehoord. De weektaken en het beeldbellen 
worden als heel plezierig ervaren. Een ouder merkte ook op dat de feedback uit de 
ouderenquête goed is opgepakt.   
 
Studiedag en Talentenshow: 
De donderdag vóór de voorjaarsvakantie staat een studiedag gepland. De dag erna 
staat een Talentenshow op de agenda. Voorstel is om beide te verplaatsen. 
Onduidelijk is nog wanneer de school weer ‘open’ mag. Wanneer dit op 8 februari is, 
kunnen deze 2 weken beter worden besteed aan volop onderwijs geven. Het wordt 
nog even besproken tijdens een volgende teamvergadering.  
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Sharepoint: 
Per april 2021 moeten alle notulen van MR-vergaderingen op Sharepoint worden gezet. 
Sharepoint is het overkoepeld netwerk waarbij verschillende zaken binnen Kopwerk 
met elkaar kunnen worden gedeeld. Ina heeft een Hand-out gemaakt over de 
werkwijze van Sharepoint.  
 
 
 
5) Snappet 
 
De ontwikkelingen rondom Snappet staan op dit moment even stil vanwege het 
thuisonderwijs. Zodra de kinderen weer als klas naar school gaan, gaat het team weer 
actief verder met alles wat ze hebben geleerd en verder kunnen uitdiepen en 
gebruiken tijdens de (voorbereidingen voor) lessen.  
 
 
6) Leerlingtelling/Formatie: 
 
 
Op dit moment zullen er op 1 oktober 2021 totaal 84 leerlingen op school zitten. (36 lln 
t/m 7 jaar, 48 lln 8 jaar en ouder)  
Ina voert met P&O gesprekken over de formatie voor volgend schooljaar. Info hierover 
volgt nog, eerst naar leerkrachten en daarna naar MR. Ina vindt het nog niet gepast 
hier verder over uit te wijden. Duidelijk is wel dat het lerarentekort invloed heeft op de 
formatie binnen vrijwel alle scholen binnen Kopwerk. Grote scholen hebben veelal 
meer personeelstekort. Wanneer kleine scholen ook de groepen klein willen houden én 
hiervoor personeel moet worden gezocht, rijmt dit niet met scholen waar er geen 
leerkracht voor een groep kan worden gevonden.  
 
7) Rondvraag 
 
Sandra: De hoek Schoolweg/Dijkweg is een onoverzichtelijke bocht. Vooral bij het 
afslaan van de Schoolweg naar school (Dijkweg) is bijna geen zicht op verkeer van 
rechts. Kunnen we de gemeente vragen om een spiegel o.i.d. voor beter 
zicht/veiligheid (vrachtwagens, auto’s, fiets)? Ina gaat er achter aan.  
 
Ina: Donate had vorige week de MR-cursus digitaal. Het lukte Donate niet om in te 
loggen, waardoor ze de cursus niet heeft kunnen bijwonen. De cursus is betaald. 
Donate kan de cursus volgend jaar alsnog doen. De usb-stick en het handboekje 
behorende bij de cursus kan ze wel al krijgen. Ina zal zorgen dat dit bij Donate terecht 
komt.  
 
Iris: Iris merkt op dat de noodopvang voor leerlingen steeds voller wordt. Bernice en 
Sven staan op dit moment volop paraat. Deze week is er elke dag ook één leerkracht 
aanwezig. De noodopvang is alleen voor leerlingen waarvan ouders een cruciaal 
beroep hebben én voor leerlingen waarvan het van belang is door een leerkracht 
onderwijs te krijgen (zorgleerlingen en NT2 kinderen). Ina bepaalt of leerlingen mogen 
komen. Per week krijgen ouders persoonlijk bericht over de weekplanning van 
noodopvang voor de komende week.  
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8) Datum volgende vergadering 
 
 
De volgende vergadering staat gepland op maandag 1 maart 2021 om 15.00 uur.  
 
 
Tijdens de volgende vergadering op de agenda zetten: 

- Peuterspeelzaal update 
- 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 Gemeente situatie onoverzichtelijke 
hoek Schoolweg/Dijkweg: plaatsen 
van spiegel o.i.d.  

Ina Febr 21   

2 Splitsing groep 4/5/6 nogmaals 
bekijken, welk ‘model’ past het 
beste wanneer we weer naar 
school gaan? 

Team Febr/m
aart ‘21 

  

3 Start onderzoek peuteropvang Ina Jan 
2021 

  

4 Usb-stick en handboekje MR-cursus 
voor Donate 

Ina Febr 21   

5 Studiedag en talentenshow 
verplaatsen?? 

Team Febr 21   

6 Doorsturen notulen GMR? Joline    
7 Hand-out Sharepoint bekijken Allen Febr 21   
8      
9      

10      
      
      
 


