
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

Vergadering 5 oktober 2020 

Aanwezig:  Jan, Sandra, Erik, Tine, Eelkje en Tietsia   
Afwezig:  Simone 
   
Notulist: Erik 
 

1. Welkom en opening: 
Tine opent de vergadering om 19.30 uur met een gedicht over moed. 
 

2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken: 
Geen mededelingen of ingekomen stukken. 

 
3. Vaststellen agenda: 

De agenda staat vast. 
 

4. Verslag 31-08-2020:  
Na een aantal aanpassingen is het verslag voor akkoord. 

 
5. Info directie: o.a. lief en leed + algemene schoolzaken: 
 Lief & Leed 

Lief: 
 Iedereen werkt extra hard om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden i.v.m. Corona. 
 Dat valt niet altijd mee. CITO LOVS toetsen hebben de nodige hiaten aangetoond. 
Leed: 
 Door verhuizingen zijn wij helaas 3 leerlingen kwijt. Jammer voor teldatum 01-10-2020. 
 Corona maakt ons toch wat onrustig. 

 Schoolgids 2020-2021 
 Schoolgids is geüpload naar de Inspectie. 
 Schoolgids is op onze website geplaatst.  

 Schoolplan 2020-2024 
 Schoolplan is geüpload naar de Inspectie. 

 Schoolplan is op onze website geplaatst. 

 Schooljaarplannen 2020-2021 
 Schoolplannen zijn verder uitgewerkt en naar Adenium gemaild.  
 Donderdag 01-10 hebben Marianne en ik met Annie feedback op de plannen besproken. 

 De Wiken - gebouw 
 Cameratoezicht n.a.v. overleg met Marcel over privacywetgeving: gemeente pakt het op.  
 Hangjongeren komen steeds bedreigender over: fysiek en verbaal. 
 Vorige week vuurwerk onder lokaalraam tijdens oudergesprekken.  
 Overleg met wijkagent: kinderen mogen op het plein komen. Kan nu weinig doen. 
 Vorige week wel 4 hangjongeren ’s nachts weggestuurd.  
 Overleg beheerder: met spoed toezicht en in gesprek gaan met de jongeren. 

 De Wiken - personeel 
 Gezamenlijke studiedag 23-09 is niet doorgegaan: Corona en teveel afwezigen. 
 Bijeenkomst verplaatst naar 21-10 (’s avonds). Kans bestaat dat dit weer wordt afgeblazen. 
 Studiedag staat onder leiding van Miek Hehenkamp en Coby van Liere (SINN Collectief). 
 Hoofdthema’s blijven: zorg voor onze leerlingen, Proeftuin de Wiken, communicatie. 
 Samen moeten we een sterk IKC worden! 

 Het Mozaïek - veiligheid 
 Inspectie Speeltoestellen schoolplein op 07-07-2020, i.o. Gemeente: aanpak punten loopt. 
 BHV training in ‘De Wiken’ op 08-09-2020: samen met BHV-ers van ‘De Kameleon’. 
 Ontruimingsoefening ‘De Wiken’ op 17-09-2020: vorige week geëvalueerd, plan aangepast. 
 Inspectie Schoolschoonmaak op 23-09-2020, i.o. Adenium: 2 minpunten. 
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 Inspectie BHV koffers op 24-09-2020, i.o. Adenium: 1 koffer 
vervangen + 1 extra. 

 Inspectie Ventilatie op 24-09-2020, i.o. van ‘regering’: positief zie 
verslag memo. 

 Inspectie Speellokaal op 30-09-2020: volgt, nog geen verslag 
binnen. 

 RI&E is door Esther en mij ingevuld op 30-09-2020, zie verslag 
memo.  

 Twee ARBO bureaustoelen aangeschaft voor Esther en Bettie: 
vervanging oude stoelen.  

 Schoolcommissie 
 Heb overleg gehad met Ria.  
 Er zijn nu geen ‘to do’ zaken voor de SC. Daarom weinig nut om nu te vergaderen.  
 Concept nieuwsbrief Sinterklaas is besproken door SC. Commentaar naar MR gemaild. 

 Corona 2 - Adenium 
 Scholingen, vergaderingen, oudergesprekken kunnen, binnen de strakke kaders van het protocol. Mits een 

groep onder de 30 personen is en de 1,5 meter in acht wordt genomen. 
 Advies Adenium: wees zeer terughoudend met fysieke contacten. Wat echt noodzakelijk is, gaat fysiek, wat op 

een andere wijze kan, heeft de voorkeur. Beleid bespreken met MR. 

 Corona 2 – Mozaïek 
 Erik belde mij met boodschap dat enkele ouders maatregelen bewust aan hun laars lappen. 
 Vandaar mijn toevoeging hierover in de nieuwsbrief.  
 Heb dit met collega van ‘De Kameleon’ gedeeld. Toezicht hierop door school is erg lastig.  
 Afgelopen weekend zijn in Drachten talloze flyers hierover opgeplakt, ook bij ‘De Wiken’.  

 Evaluatie thuisonderwijs - Adenium 
 Er wordt geëvalueerd door team en leerlingen.  
 MR is ook genoemd door Adenium.  
 Misschien kunnen jullie dit straks ook aandacht aan besteden. 

 Behoefte aan centrale MR scholing - Adenium 
 We willen graag weten of er behoefte is aan centraal georganiseerde MR (bij)scholing.  
 Graag aangeven of er belangstelling is bij Judith Meestringa: j.meestringa@adenium.nl  
 Als er voldoende deelname is, organiseren we deze centraal.  
 Onvoldoende animo laat men dit weten. Dan kan het op schoolniveau worden opgepakt. 

 
6. Zwarte piet brief:  
Een opzet van de (extra)nieuwsbrief is gemaakt. Basis is goed volgorde kan beter. 
Besloten wordt dat Jan de brief naar Tine toestuurt en zij kijkt naar de indeling van de brief. 
Een deel van de brief kan ook al verwerkt worden in de mailing zelf. Het doel is om de mail te versturen 
richting ouders op 19 oktober. 

 
7. Schoolgeld: 
Jan heeft memo opgesteld aangaande het schoolgeld en zijn overleg met Adenium. Hoe gaan we met het 
schoolgeld om en wat zijn de keuzes. 
 
Advies Adenium: 

 In nieuwsbrief vermelden: we kunnen geen activiteiten ontplooien zonder geld.  

 Met MR hierover in gesprek gaan (doen we vanavond).  

 Per jaar activiteiten apart incasseren gelden voor:  
Schoolreizen en schoolkamp. 

 Voor leerlingen van ouders die niet betalen alternatief programma bieden. 

 Een ‘normale’ lage incasso doen voor reguliere zaken, bv. Sinterklaas.  
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Jan geeft aan dat we dit vanavond bespreken en dan keuzes maken 
Maar, we weten nog niet of activiteiten door kunnen/mogen gaan en 
in welke vorm. 
Opties incasso 20-21:  

 niet innen, er zijn genoeg gelden voor Sinterklaas en kerst.  

 Afgesproken bedrag innen 

 Lager bedrag innen 

 Of alle ouders hetzelfde bedrag.  

 Of een laag basisbedrag voor alle ouders en een aparte nota voor de 
schoolreisjes, schoolkamp, schoolzwemmen en verkeer.   

 
Stand van zaken 19-20 
Van de 238, hebben er ongeveer 214 betaald. Er is genoeg geld binnen gekomen om de activiteiten van 19-20 te 
betalen. Er is ruim €1500,- meer binnen gekomen. 
 
We hebben gekozen voor een solidair systeem (sinds vorig jaar) ieder kind betaald het zelfde bedrag, alle ouders 
samen zorgen ervoor dat alle kosten kunnen worden betaald, om leuke activiteiten te kunnen doen. 
 
Voorstel van Sandra is om vast te houden aan ons eigen systeem, nu veranderen zorgt voor meer onduidelijkheid. 
Corona zorgt voor een bijzondere situatie en daar moeten we wel wat mee. Daarom de betalers van afgelopen 
schooljaar positief te benaderen en bij de eerste inning van 20-21 minder schoolgeld in rekening te brengen. De 
reden is, omdat er door de corona veel activiteiten niet door konden gaan en er op deze manier geld is geïnd die 
niet uitgegeven is. We willen alle activiteiten kunnen doen die we willen doen , maar we hebben geen extra geld 
nodig. 
 
Iedereen stemt mee in het voorstel van Sandra, Jan en Sandra werken samen de details uit. 

 
8. MR jaarplanning: 

 16 november 2020: Zwarte Piet bespreken, wat en hoe doen we dit, hoe gaan we het dit jaar vormgeven. 

 7 juni 2021: Huishoudelijke reglement en MR reglement up to date hebben. 
 

9. Evaluatie MR: 
We hebben in het afgelopen jaar niet stilgezeten, ondanks de corona. 
Vanuit Sandra de vraag hoe een ieder van de MR het afgelopen jaar ervaren heeft. 

 
Tietsia:  

 Ik kijk positief op het afgelopen jaar terug. Leuk om eens op een andere manier te vergaderen. 

De samenwerking onderling gaat goed. 

Eelkje:  

 Het vergaderen was het afgelopen jaar meer to the point. Ook op deze manier van vergaderen via teams 

wordt als positief beschouwd daardoor. Goed en positief jaar. 

Erik:  

 We zijn als team transparant naar elkaar. Hebben veel gedaan en besproken het afgelopen jaar. Zie het 

ook als een jaar waar we positief naar terug mogen kijken. 

Tine:  

 Zie ons als een goed team. Ieder zijn mening wordt meegenomen. Structuur m.b.t. de voorzitter. 

Sandra:  

 We kunnen alles tegen elkaar zeggen. We lossen uiteindelijk alles op. Ziet er positief op terug. 
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Jan: 

 Compliment voor de leden van onze MR, die zijn zeer 

betrokken bij school en schoolzaken.  

 Iedereen voelt zich bij de vergaderingen vrij en veilig om 
haar/zijn woordje te doen. 

 MR vergaderingen worden erg goed en deskundig geleid. Ook 
de tijdsbewaking is prima.  

 De vergaderzaken zijn technisch prima geregeld (agenda, notulen, 
jaarplanning, besluiten, info) 

 We zitten wel eens wat op verschillende golflengtes (school/MR). Daar 

ben ik zelf ook debet aan.  

 MR is soms heel kritisch. Terecht en logisch, maar neuzen moeten wel dezelfde kant op staan. 

 We nemen m.i. soms wat teveel hooi op de vork. Wat zijn wel/geen agendapunten voor de MR? 

 Naast vaste agendapunten regelmatig een onderwijs inhoudelijk onderdeel agenderen. 
 
Rondvraag:  
Vraag van Sandra: De evaluatie voor thuisonderwijs. Moeten we hier als MR nog wat mee? 
Besloten om hier vanuit de MR niets mee te gaan doen. 
 
Sluiting: 

Sandra sluit om 20.49 uur de vergadering. 

 


