
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   

Datum: 10 november ’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:  -  
Notulist: Eelkje  

 

1. De notulen van de vorige vergadering is goed gekeurd. Frans plaatst hem op de site. 

 

2. Mededelingen (Frans) 

• Begroting Paus Johannes  

Een deel van de afschrijving legt een druk op wat er te besteden is. Hierdoor zijn bedragen voor een 

rekenmethode en zaakvakken verlaagd. Lastig om te begroten omdat deel van methoden nu digitale 

terugkerende kosten zijn en minder afschrijving geven (denk aan boeken). Er is weinig verschil in de 

begroting tussen Atrium en Allente. 

• Voortgang ontwikkelingen IKC  

Op de studiedag zijn vorderingen gedeeld met collega’s van het toekomstig IKC. Er is een platform 

gestart waarin iedere medewerker zijn/ haar vragen/ zorgen/ bedenkingen/ opmerkingen/ kan 

achterlaten. Doordat ieder de vragen ziet en ook de antwoorden die door leidinggevenden gegeven 

worden wordt ieder gelijk geïnformeerd. 
De MR vraagt aan Frans om via het bestuur van Allente een uitnodiging te ontvangen voor voor 

kennismaking, betrokkenheid en voor een structurele transparante samenwerking gedurende de 

ontwikkeling en realisatie van het IKC. 

• Concept formatieplan lopend schooljaar  

Formatieproces start pas medio februari. Het bestuursformatieplan moet eerst door de GMR 

goedgekeurd worden.  

• Corona.. update?  

- Tot nu toe zijn aantal besmettingen, ook in gezinnen beperkt. Nog geen groepen thuisgebleven. 

- Beleving van de leerkrachten in de bovenbouw is anders dan in de onder- en middenbouw. 

- Vorige week twee oud-leerlingen waardoor broertjes nu thuis moeten blijven. Dit is gecommuniceerd 

in team. Kinderen krijgen werk mee naar huis. 

- Gespreksronde 2, niet fysiek maar online of via telefoon, uit bescherming en om te voorkomen dat 

we besmetting in school krijgen. De oudergeleding van MR heeft aangedrongen de komende 

gesprekken voor alle ouders open te stellen, vanwege het welkomstgevoel omdat ouders nu de 

school niet in mogen. Dit om naast het kind ook een moment met ouders te hebben.  

- Ouders die rondgeleid worden wordt nu verzocht een mondkapje te dragen (Hiervoor is veel begrip). 

- Sint Maarten, alternatieven zijn gedeeld. Tips om niet langs deuren te gaan is aan de ouders. 

Hopelijk houden mensen zich aan richtlijnen van veiligheidsregio. 

- Sint programma is gecommuniceerd. 

- Kerst: er zal geen avondprogramma zijn. Ophalen en brengen van leerlingen in donker vinden we 

niet verantwoord. 



• Extra budget subsidie achterstanden Covid 

Op basis van ons leerlingenaantal en de aanvraag is een subsidie goedgekeurd om een 

inhaalprogramma uit te voeren gedurende dit schooljaar. 

Onze aanvraag behelst twee onderdelen: rekenen met sprongen vooruit en de motorische 

ontwikkeling van het jonge kind. 

• Schoolplan is gedeeld en getekend 

Is nu met bestuur gedeeld ter tekening. Als dat terug is dat zal de laatste versie ook geplaatst worden 

op de site 

• Studiedag 

Veel gesproken over communicatie over opbrengsten. Oorzaak: groep 8 loopt tegen onduidelijkheid 

aan bij advisering. Ouders lijken niet voldoende geïnformeerd te zijn over wat scores mogelijk 

betekenen voor advisering. Lijken zich overdonderd te voelen. Wij beseften dit niet en hebben 

daardoor info aangepast. 

• Opbrengsten CITO  

Technisch lezen is lager gescoord dan we dachten. Over het algemeen niet ontevreden wat de 

kinderen gescoord hebben tijdens de thuiswerk periode. In de onderbouw valt het op dat de 

motorische ontwikkeling achterloopt. 

Er is geen nieuws vanuit de GMR 

Vorming IKC: 
De MR stuurt aan op een afspraak met bestuur Allente met als doel kennismaking en te streven naar 

een structurele transparante samenwerking gedurende de ontwikkeling en realisatie van het IKC. 

Daarnaast is de MR voornemens externe deskundigheid te raadplegen daar waar noodzakelijk is om 

in het belang van kinderen, leerkrachten en ouders te kunnen participeren in de ontwikkeling van het 

IKC. Voor het einde van het jaar moet de gemeenteraad van Langedijk een besluit nemen over de 

realisatie van het IKC. Streven is om volledig nieuwbouw te realiseren. 

Punten voor volgende vergadering:  

Opbrengsten CITO van dit jaar t.o.v. het vorige schooljaar. 

Actiepunten: 

Wat? Wie? Wanneer? Wanneer: Status:  
Deskundige uitnodigen 
IKC informeren 

Suzanne en  
Rosemary 

 
 

 
 

Informeren bij de GMR 
wanneer het 
bestuursformatieplan 
wordt besproken. 

Mike  
 

 
 

Bestuur Allente 
verzoeken om 
afspraak met MR te 
maken 
 
 

Frans  
 

 
 

Notulen op de site 
plaatsen. 

Frans  
 

 
 

Schoolplan afronden Frans 10-11-2020 Afgerond. 
Ondertekend door 
MR. 



Jaarplan aanpassen 
en op website 
plaatsen. 

Frans 10-11-2020 Afgerond.  

Collegaschool 
contacten inzake 
vorming IKC. 

Simone 10-11-2020 Afgerond. Informatie 
gedeeld. 

Schoolgids afronden 
en verspreiden naar 
ouders. 

Frans 18-09-2020 Afgerond.  

 

 

 Stukje voor in de nieuwsbrief 

De MR is 10 november digitaal bij elkaar gekomen. De begroting van de PJS is in concept besproken 

waarover de MR voor nu geen opmerkingen heeft. Het formatieplan wordt doorgeschoven naar begin 

2021. De oudergeleding van de MR is content met de uitvoering van de opgelegde COVID-19 

maatregelen en is blij dat de PJS geen groepen naar huis heeft moeten sturen. De oudergeleding van 

de MR is blij dat de insteek vooral is om te kijken wat wél kan en is blij dat de oudervereniging het 

Sinterklaasfeest alsnog binnen de mogelijkheden vormgeeft en heeft alle vertrouwen dat er voor Kerst 

ook een mooi alternatief voor de kinderen wordt gerealiseerd. De MR heeft ingestemd met het 

schoolplan 2020-2024. De vorming van het IKC lijkt in een stroomversnelling te komen. Nog voor het 

einde van het jaar moet de gemeenteraad van Langedijk er iets van vinden. De MR heeft bij de 

directie (Frans) erop aangedrongen dat er vanuit het bestuur van Allente een afspraak gegenereerd 

wordt met ons voor kennismaking en een structurele transparante samenwerking gedurende de 

ontwikkeling en realisatie van het IKC te bewerkstelligen. De MR wil nauw betrokken blijven in het 

proces en de ontwikkelingen en dit met jullie delen.  
 

 
 

 

 


