
 

   
 

De Medezeggenschapsraad 
 

MR-VERGADERING NR. : MR/2021/02 

   

OPGEMAAKT DOOR : Sandra van Zanten 

   

DATUM : 01-03-2021 

   

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:  Vorige notulen –  Peuterspeelzaal update – Lopende zaken 

school – Formatie – MIP/begroting – Rondvraag 

 

 

 

2) Vorige notulen: 

 

De notulen worden goedgekeurd.  

In de vorige vergadering is gesproken over de onoverzichtelijke bocht van 

Dijkweg/Schoolweg. Ina heeft contact opgenomen met de gemeente Medemblik 

voor het plaatsen van een spiegel (of ander alternatief). Helaas was hier het antwoord 

op, dat dit niet zal worden geplaatst. De medewerker van de gemeente geeft aan dat 

verkeersspiegels bijna niet meer worden gebruikt, omdat hier juist veel nadelen aan 

kleven. Jammer dat de medewerker geen andere alternatieven heeft aangeboden.  

We zullen als school de situatie kritisch blijven bekijken en wellicht in de toekomst zelf tot 

actie overgaan.   

 

3) Peuterspeelzaal update: 

 

Zoals het er nu uitziet, gaat het opstarten van een peuterspeelzaal met ingang van de 

start van het volgend schooljaar door. Dit zal gebeuren door Kappio of vanuit Kopwerk. 

Doel is om dan in ieder geval 2 jaar te draaien en starten met 2 of 3 ochtenden.  
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Joline vraagt zich af hoe het er in de praktijk uit zal komen te zien. De peuters zullen 

waarschijnlijk gebruik gaan maken van het laatste lokaal (huidige groep 3). Dit is een 

ruim lokaal, wat iets verder van de overige lokalen afstaat. De peutergroep zal bij 

vieringen en sommige thema’s betrokken worden bij groep 1/2 of de hele school.  

Donate zegt dat het doel ook moet zijn dat het een meerwaarde wordt voor de 

Idenburg, dat er meer kinderen worden aangemeld/doorstromen.  

Ina gaat de komende periode gebruiken om eerst te inventariseren of er genoeg 

behoefte is vanuit de ouders van de Idenburg. Afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen wordt er beslist of de peutergroep wel of niet wordt doorgezet. Wellicht 

een korte enquête uitzetten. Vervolgens kan er ook reclame worden gemaakt 

(kranten) voor opgave van peuters. Belangrijk is ook dat ouders meteen aangeven van 

welke dagen ze gebruik zouden willen maken.  

Joline geeft wel aan dat ze het ook jammer vindt dat er een ruimte wordt gebruikt die 

anders ook door de groepen kan worden ingezet.  De afgelopen jaren zijn alle ruimtes 

goed ingezet door de groepen, zeker ook nu de onderwijsassistentes met groepen 

werken. Sandra zegt dat mogelijk ook de zolder weer zou kunnen worden ingezet. 

Maar nadeel is dat dit erg gehorig is vanwege de vloer én dat de vloer zou moeten 

worden opgeknapt/vervangen.  

 

 

4) Lopende zaken school 

 

Website: Ina zal met Laura Copier afspraken maken over het verder updaten van de 

website. Ze hebben samen al een aantal ideeën. Fijn dat Laura zich hier voor in wil 

zetten!  

 

Sharepoint: 

Voorafgaande aan de vorige vergadering had Ina ons de hand-out verstuurd over o.a. 

het opslaan van de notulen van MR vergaderingen op Sharepoint. Het programma 

waarin o.a. alle notulen binnen Kopwerk worden verzameld en kunnen worden 

ingezien. Donate en Sandra gaan proberen de notulen op Sharepoint te plaatsen. 

Danny en Karsten van Kopwerk kunnen hulp bieden, wanneer we er zelf niet uitkomen. 

We zullen het Ina melden wanneer het gelukt is.  

 

Cohorten: 

Sinds deze week gaat groep 7/8 weer naar school. Joline zegt weer fijn te zijn gestart 

met haar groep. Wel is het afstand houden tot de kinderen echt lastig. Tijdens een 1 op 

1 instructie is een doorzichtig scherm (er is er eentje van op school aanwezig) wellicht 

een optie.  

Groep 4/5 blijft apart van groep 6. Tijdens het werken met het thema in de middag 

zullen de leerkrachten wellicht steeds over en weer bij beide groepen zijn. 

Rozemarijn zal wellicht groep 6 op de woensdag gaan draaien.  

Groep 1 / 2 blijft apart van groep 3. De leerkrachten zullen wel in beide groepen gaan 

werken, zodat de kinderen alle juffen weer zullen zien.  

 

 

Studiedag: 

Tijdens de studiedag was er een webinar vanuit de Davinci academie. Doel voor de 

komende tijd is het eigenaarschap vergroten en de werkdruk verlagen (wanneer het 

thema goed loopt). Dit zal niet snel te realiseren zijn, maar stapje voor stapje.  

Ook is gewerkt aan Mijn Schoolteam: het dossierplan op de Idenburg. Hierin worden 

doelen en ontwikkelingen van de leerkrachten verwerkt.  
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5) Formatie 

 

Ina geeft aan dat de Idenburg de komende jaren in 3 groepen blijft werken.  

Donate geeft aan te willen onderzoeken waarom ouders voor de Idenburg kiezen. Ze 

vraagt aan Ina om de ouderenquête van vorig jaar te kunnen inzien, waaruit ze 

informatie kan halen betreffende de keuze van ouders voor de Idenburg. 

Mogelijk ook een korte enquête houden waarom ouders hebben gekozen/opnieuw 

zouden kiezen voor de Idenburg.  

Groepsindelingen zijn nog niet bekend, hier kan nog niets over worden bekend 

gemaakt. Ook betreft de formatie zijn gesprekken gaande, verdere info volgt nog. 

Tijdens de studiedag, 31 maart, is de formatie hopelijk rond.  

 

 

6) MIP/Begroting: 

 

De begroting over 2020 staat op €0,00. Er is geen tekort. Ina is hier blij mee.  

Er is subsidie aangevraagd voor Schoolkracht. Helaas is de Idenburg hiervoor uitgeloot. 

Corona-subsidies zijn door Kopwerk aangevraagd en worden verdeeld onder de 

scholen. De Idenburg wil met de subsidie geld vragen voor materialen voor de Plus- en 

Min-zorgleerlingen, zodat het team hier nog meer aandacht aan kan besteden. 

 

Tevens worden er aanpassingen gedaan binnen Office 365. Binnen Kopwerk wordt hier 

druk aan gewerkt, maar dit kost veel geld. Het budget per school is afhankelijk van het 

aantal leerlingen.  

 

7) Rondvraag 

 

Geen. 

 

 

 

8) Datum volgende vergadering 

 

 

De volgende vergadering staat gepland op maandag 12 april 2021 om 14.30 uur.  

 

 

Tijdens de volgende vergadering op de agenda zetten: 

- Peuterspeelzaal update 

- Bespreken notulen GMR-vergadering 

- Lopende zaken school 

- Leerlingtelling/Formatie 

- MIP / Begroting? 
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Actiepuntenlijst 

 

Nr. Omschrijving Wie Datum 

start 

Datum 

gereed 

Resultaat 

1 Notulen in Sharepoint  Donate/ 

Sandra 

Maart 

21 

  

2 Formatie rond tijdens studiedag 

31maart haalbaar?  

Team Maart 

21 

  

3 Verder met onderzoek 

peuteropvang 

Ina Maart 

21 

  

4 Info ouderenquête naar Donate 

i.v.m. onderzoek ouders keuze voor 

Idenburg 

Ina Maart 

21 

  

5 Doorsturen notulen GMR? Joline    

6      

7      

8      

9      

10      

      

      

 


