
 

   
 

De Medezeggenschapsraad 
 

MR-VERGADERING NR. : MR/2021/04 

   

OPGEMAAKT DOOR : Sandra van Zanten 

   

DATUM : 01-06-2021 

   

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 – Rapporten – GMR - Rondvraag 

 

 

 

2) Vorige notulen: 

 

De notulen worden goedgekeurd. Ina merkt op dat goedgekeurde notulen z.s.m. in 

Sharepoint moeten worden geplaatst. Sandra weet nu hoe dit werkt, dus dit komt 

goed. 

 

3) Peuterspeelzaal update: 

 

Het vragenformulier over de inventarisatie naar de behoefte aan een 

peuterspeelgroep hebben, vanuit de ouders van de Idenburg, 7 aanmeldingen 

opgeleverd. Dit is een fijn begin. Er zitten wel een paar peuters tussen die snel 4 jaar 

gaan worden.  Maandag, woensdag en vrijdag gaven bij de meeste ouders de 

voorkeur. Ina hoopt na de zomervakantie te kunnen starten, maar waarschijnlijker 

wordt het na de herfstvakantie.  

Ina heeft op 8 juni een gesprek met twee medewerksters van Kappio over de 

vervolgstappen. De gemeente moet een vergunning afgeven, lokaal moet worden 

aangepast, wellicht ook het schoolplein, externe werving peuters etc.  
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Het gesprek begint waarschijnlijk om 12.00 uur. Sandra kan dan (vooralsnog) aanwezig 

zijn bij het gesprek. Het lukt Donate als het gesprek om 13.00 uur start. Ina houdt ons op 

de hoogte hoe laat het gesprek zal plaatsvinden.  

Ina merkt op dat Kopwerk wil dat elke school binnen Kopwerk in 2023 een 

peuterspeelgroep (indien mogelijk) kan aanbieden. Fijn als de Idenburg hier aan kan 

voldoen.  

 

4) Lopende zaken school 

 

Rapportages: Ina is bezig met verschillende rapportages: 

Schoolgids: Ina is bezig met de afronding van het opstellen van de schoolgids, Ina mailt 

deze door, wanneer ze het concept gereed heeft. Graag wijzigingen t.o.v. vorig jaar 

die zijn toegepast arceren, zodat het makkelijker door te nemen is.  

Schoolrapportage: Ina is bezig met het opstellen van de jaarlijkse schoolrapportage: 

Wat is er dit schooljaar zoal gebeurd?  

Schooljaarplan: In het schooljaarplan beschrijft Ina de ontwikkelingen binnen het team, 

waar wordt aan gewerkt, acties, resultaten, etc.  

Koersbeleid: Ina moet op papier zetten hoe de school de komende jaren zal worden 

geleid. Het in 3 groepen blijven draaien, hoe leid je dit, formaties formuleren etc. Dit 

moet worden beschreven in ‘het koersbeleid’. 

NPO (Nationaal Plan Onderwijs): het bestuur van Kopwerk krijgt vanwege de 

coronacrisis extra geld. Dit wordt verdeeld onder de scholen. Vooraf hebben Ina en 

Jeanne een scan gemaakt. Aan de hand van de scan kunnen er conclusies worden 

getrokken, waar steek je als school het geld in. Er is een bedrag per kind vastgesteld, 

waarbij elke school middels een ‘menukaart’ kan ‘kiezen’ waar de school in wil 

investeren. Vanuit de Idenburg wordt op dit moment gedacht aan extra handen in de 

klas, hoofdbegaafdheid, Plusklas, orthotheek voor hoogbegaafdheid, coöperatieve 

werkvormen. Ina komt hier op terug, zodra er meer duidelijk is. 

 

Vervanging zwangerschapsverlof Iris: 

Er hebben 3 kandidaten gereageerd op de vacature. Gisteren hebben Ina en Jeanne 

een heel positief gesprek gehad met een sollicitant. Morgen neemt Ina contact op met 

haar. Ze kan 4 dagen (o,8Ft) en is beschikbaar t/m de voorjaarsvakantie. Na de 

voorjaarsvakantie is Iris weer terug op school. 

 

Website: 

Ina en Laura hebben deelgenomen aan een workshop van ‘Ziber’. Ze zijn erg 

enthousiast. Ziber bouwt de website op en Laura en het team kunnen de website heel 

gebruiksvriendelijk verder opbouwen/uitbreiden/vullen. Basisschool ‘De Regenboog’ in 

Stroet (ook Kopwerkschool) heeft de website net gelanceerd. Op hun website kunnen 

we een kijkje nemen om een indruk te krijgen.  

 

Kamp groep 7/8: 

Joline is erg blij te kunnen melden dat het kamp dit schooljaar doorgaat, op 7-8-9 juni. 

Ze heeft er alle vertrouwen in dat het een succes gaat worden.  

 

Onderzoek:  

In 2019 is er een onderzoek gehouden, waar alle leerkrachten van Kopwerk aan 

konden meewerken. In het onderzoek werd gekeken naar de lichamelijke en 

geestelijke gezondheid van de leerkrachten (verzuim, werkdruk etc.). Kopwerk werd in 

4 regio’s verdeeld. West-Friesland scoorde hoog, waaruit viel op te merken dat het 

ziekteverzuim niet zo hoog was en de werkdruk niet als (te) hoog werd ervaren.  

 



 MR/2021/04 
- 3 -  

 
 
 

5) Formatie 

 

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

De groepsverdelingen worden 1/2/3 – 4/5/6 (groep 6 zal in de ochtenden apart 

werken, zoals het er nu uitziet) – 7/8 (incl. leraar ondersteuner). 

Ina legt nog even een laatste hand aan het verdelen van de leraar ondersteuners 

onder de groepen en dagen. De leerkrachten blijven dezelfde dagen en groepen 

draaien. Zodra alles helemaal rond is, gaat het bericht van de formatie uit naar de 

ouders via Parro.  

 

6) MIP/Begroting: 

 

De jaarlijkse begroting heeft Ina zojuist naar ieder gemaild. We hebben nog geen tijd 

gehad dit door te nemen. Als we er vragen over hebben, komen we er de volgende 

vergadering op terug.  

MIP: door de verbouwing van twee jaar geleden is er nog geen geld over. Wel heeft 

Ina 3 Chromebooks voor leerkrachten kunnen aanschaffen. Alle bedragen boven de 

€500,00 worden in de MIP vermeld.  

In de zomervakantie wordt de school buitenom geschilderd. 

Het staat op de planning om de binnenkant in 2028 (dan is de Idenburg aan de beurt) 

te schilderen.  

 

7) Rapporten 

 

Komend schooljaar zal het team zich verder gaan verdiepen in aanpassingen of het 

helemaal vernieuwen van het rapport. Hierbij willen we goed rekening houden met 

o.a. Davinci. Een mogelijkheid zou kunnen zijn een portfolio, (een rapport o.a. vanuit 

het kind.). Alles staat nog open.  

 

8) GMR: 

 

De notulen van de GMR zijn in de Sharepoint op te zoeken en te lezen.  

Joline vraagt zich af of de GMR nog openbare vergaderingen heeft, zodat MR-leden 

kunnen aansluiting bij een vergadering. Niemand heeft hier een antwoord op. Voorstel 

is het na te vragen bij Bart of Danny. 

 

9) Rondvraag: 

 

Donate: Welke rol speelt de MR bij sollicitaties?  

Als het gaat om invallers of een nieuwe leerkracht dan is de directie en vaak een 

leerkracht (van de betreffende groep) aanwezig tijdens de gesprekken. 

Bij een sollicitatie van een schoolleider is er ook een MR lid vanuit de oudergeleding 

aanwezig. 

Sandra: Wie vervangt Iris als lid van de MR?  

Jeanne zal Iris vervangen. Donate zal het voorzitterschap van Iris overnemen.  

Joline haakt hier op in dat ze na een aantal jaar MR lid te zijn geweest, haar stokje ook 

wel zou willen overdragen aan een ander teamlid. Dit mogelijk bespreken tijdens 

teamvergadering? 

 

Iris: Het schoolreisje zit er dit schooljaar niet meer in. Is het een idee om de onderbouw 

en middenbouw tijdens de Gouden Weken op schoolreisje te laten gaan? 
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Joline zou het leuk vinden als de hele school op die dag dan iets leuks doet. Dan zou 

groep 7/8 ook een leuk dagje of excursie kunnen organiseren die dag. Tijdens de 

studiedag van 18 juni zal het worden besproken met het team.  

 

Iris: De middenbouw en bovenbouw zouden graag iets langer naar buiten willen. 

Kunnen de pauzes weer naar de normale situatie terug? Ina stemt hiermee in. Vanaf 

volgende week maandag weer normale tijden. Ina stuurt Parro bericht naar ouders. 

 

Iris: Kinderen moeten goed worden ingesmeerd met dit warme, zonnige weer. Moeten 

we dit als leerkrachten doen? Dit kost veel tijd. Ina zegt: ouders moeten hun kinderen 

thuis al goed insmeren. De leerkrachten kunnen extra insmeren, wanneer ze dit nodig 

achten bij leerlingen. Is een parasol bij de zandbak wenselijk? Even intern bespreken.  

 

 

 

10) Datum volgende vergadering 

 

 

De volgende vergadering is op 6 september 2021 om 14.30 uur.  

 

 

Tijdens de volgende vergadering op de agenda zetten: 

- Peuterspeelzaal update 

- Lopende zaken school 

- MIP / Begroting? 
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Actiepuntenlijst 

 

Nr. Omschrijving Wie Datum 

start 

Datum 

gereed 

Resultaat 

1 Vorige notulen in Sharepoint  Sandra Juni 21   

2 Concept Schoolgids doorsturen, 

wijzigingen arceren 

Ina Juni 21   

3 Verder met voorbereidingen 

peutergroep. 8 juni gesprek Kappio 

13.00 u (Donate of Sandra 

aanwezig bij gesprek) 

Ina 

Donate/ 

Sandra 

Juni 21   

4 Formatie rond: bericht ouders Parro Ina Juni 21   

5 Begroting is gemaild: nog vragen 

over? Op terug komen tijdens 

volgende vergadering? 

Allen     

6 GMR vergaderingen: openbaar? 

Navragen bij Bart of Danny 

???    

7 Schoolreisje OB, MB en dagje weg 

BB tijdens Gouden Weken 

(iedereen op dezelfde dag) 

Bespreken op studiedag 18 juni 

team 18 juni 

21 

  

8 Vanaf maandag 7 juni weer 

normale pauzetijden (Parrobericht 

naar ouders) 

Ina 7 juni   

9 Parasol bij zandbak? Team? Juni 21   

10      

      

      

 


