
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   
 
  
Datum: 15 september ’20, aanvang 19:30 uur 

Plaats: Online in Teams 
MR leden: 
 
 
Schooldirecteur 

Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Simone Klaver 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 
 
Frans van de Gevel 

Afwezig:  Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Simone Klaver 
Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort en Frans van de Gevel 

Notulist: Yvonne  
.    
 
 

 

3. Notulen vorige vergadering akkoord en staan op site. 
 
4. Mededelingen (Frans) 
 

• Schoolgids: de oudergeleding van de MR heeft de schoolgids al eerder doorgestuurd 
gekregen en hun opmerkingen heeft Frans meegenomen, alleen het anonimiseren van 
de namen van de leerkrachten niet. Bij de schoolgids geeft de gehele MR instemming 
en de oudergeleding geeft instemming op inhoudelijke wijzigingen.  
Vrijdag 18-9 gaat de schoolgids op de site en wordt deze naar de ouders verstuurd. 
Voor die tijd graag eventuele opmerkingen nog mailen. 

• Personeel: Ondanks omstandigheden binnen het team waar zorgen om zijn, zijn we 
goed gestart. Vervanging op een goede manier geregeld. 

• Startgesprekken: Door zowel personeel als ouders als positief ervaren. Fijn om de 
ouders te ontmoeten en ouders vinden het fijn om de leerkracht te ontmoeten en in de 
klas te kijken van hun kind.  

• Ouders in school, hoe gaan we hiermee om i.v.m. Covid en aankomende activiteiten? 
Binnen Allente worden kaders gesteld hoe dit te organiseren, wat mag/ kan wel en wat 
niet. Kunnen ouders helpen in de organisatie? Kunnen/ mogen/ willen ouders ook 
fysiek helpen in school? Frans gaat Allente vragen om richtlijnen hierin. 

• 8 collega's zijn negatief getest op Covid. Tot nu toe hebben we het kunnen organiseren 
dat alle klassen opgevangen konden worden. Dit door middel van personeel dat geen 
eigen klas heeft. Consequentie daarvan is dat zij hun eigen werk niet uit kunnen 
voeren. Dit is dus lastig om dit vol te gaan houden op deze manier. 

• IKC ontwikkelingen besproken. Renovatie of nieuwbouw wordt onderzocht wat de 
kosten zijn en wat haalbaar is. Binnen de teams van beide scholen moet besproken 
worden of het één schoolconcept gaat worden of twee naast elkaar. Er is een schets 
waarin zones worden gecreëerd van 0-3/ 3-6/ 6-9/ 9-12 jaar. Ook dit moet binnen het 
team verkent worden. De buurbewoners om de school heen remmen de bouw op dit 
moment. Zij willen nog een verkeersmeting laten doen. Gemeente geeft aan dat de 
bouw van de school hier geen last van heeft, dit staat namelijk los van de huizen bouw. 

• Schoolplan wordt nog besproken, is in concept, werkt Frans verder uit. 
 
5.  Jaarplan MR 2020-2021 vaststellen 

• Jaarplan is vastgesteld, na kleine aanpassing kan deze op de site geplaatst worden. 

• Simone treedt dit jaar af binnen de MR. Nieuw lid vanuit het team gekozen/ aangesteld 
worden.  

• Jaarverslag is akkoord, kan op de site geplaatst worden. 
 
 
 
 

 
   



6. Nieuws vanuit de GMR 
            Wat is er besproken in de GMR en voor ons van belang?  
             Afgelopen donderdag was de eerste GMR vergadering van dit jaar. Zij hebben het voornamelijk                  
            gehad over de invulling van de GMR en dit alles in kaders zetten. Ook zal de Corona aanbod  
            komen en de planning voor dit jaar. Van elke school 1 vertegenwoordiger in de GMR.  

  
 

      7. Financieel verslag Oudervereniging 2019-2020 

• Begroting Oudervereniging 2020-2021 is akkoord. Wij hopen dat de reserves op een 
goede, duurzame manier besteed worden. 

• Begroting MR 2020-2021 is akkoord.  
 
 
8. Actiepunten nalopen en Rondvraag  
IKC, Frans houdt ons goed op de hoogte over de ontwikkelingen vanuit gemeente en Allente. 
Als MR zien we het als toegevoegde waarde om ons ook extern te laten informeren naar de rol 
van de MR in deze (ver)nieuwbouw en (verregaande) samenwerking met de Phoenix en voor- 
en naschoolse kinderopvang. Daarbij gaan we op zoek naar soortgelijke situaties met de daarbij 
horende experts die ons kunnen meenemen in de rol van de MR bij deze ontwikkelingen.  
 

Stukje voor de nieuwsbrief 

De MR is digitaal bij elkaar gekomen en geïnformeerd over lopende zaken.  

Er is instemming gegeven op de schoolgids, deze wordt op de site geplaatst. 

Vervanging voor personeel kan tot nu toe steeds met puzzelwerk opgelost worden, maar dit gaat steeds 

lastiger worden. Personeel dat nu ingezet wordt voor de klas kan daardoor eigen werkzaamheden niet 

uitvoeren.  

Startgesprekken zijn zowel door ouders als door leerkrachten als positief ervaren.  

Er moet nagedacht worden hoe we aankomende activiteiten gaan organiseren i.v.m. Covid en ouders in 

de school. School wacht op richtlijnen vanuit Allente.  

Ontwikkelingen IKC zijn besproken. Renovatie of nieuwbouw wordt onderzocht.  

Jaarplan van de MR is vastgesteld en jaarverslag is akkoord op gegeven. De begroting van de 

oudervereniging en de MR is ook akkoord.  

 

Agenda ter info (concept) 

Type overleg Datum Type overleg  Datum Secretaris Notulist 

GMR  MR 15-09-2020 Simone Yvonne 

GMR  MR 10-11-2020 Simone  Eelkje 

GMR  MR 19-01-2021 Eelkje Rosemary 

GMR  MR 16-03-2021 Eelkje Suzanne 

GMR  MR 11-05-2021 Yvonne Simone 

GMR  MR 22-06-2021 Yvonne Rosemary 

GMR  MR    

GMR  MR    

GMR  MR    

GMR  MR    
 

 
Actiepunten: 

Wat? Wie? Wanneer? Status:  

Schoolplan Frans/ begin oktober  

Jaarplan aanpassen en 
plaatsen op de site 

Mike en Frans/ september  

Jaarverslag plaatsen site Frans  

Deskundige uitnodigen IKC Suzanne en Rosemary  



informeren 

Collega contacten IKC 
Oudkarspel 

Simone  

Schoolgids op site en naar 
ouders 

Frans/ vrijdag 18-9  

   

   

   

    

 
  


