
 
 

 

Notulen MR 

Een school waar elk steentje uniek mag zijn! 

 

 
Notulen van de MR-vergadering 11 januari 2021 

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

1. Welkom en opening: 
Erik opent de vergadering om 19.30 uur met een gedicht m.b.t. 2020. 
 

2. Mededelingen voorzitter + ingekomen stukken: 
Geen ingekomen stukken. Sandra stopt na dit jaar als voorzitter en MR Lid. Er zal een openstaande vacature vrij 
komen. 
 

3. Vaststellen agenda: 
Jan wil nog een stuk inbrengen over thuisonderwijs en noodopvang. 
 

4. Verslag 16-11-2020: 
Verslag voor akkoord. 
 

5. Info directie: o.a. lief en leed + algemene schoolzaken: 
Lief & Leed 
Lief:  Meester Wilco is gestart met werken op ‘Het Mozaïek’ in groep 7a-8a. 

Team werkt snoeihard om alle leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 
Leed:  Conciërge Oene heeft Sclerodermie.  

Juf Aukje en Juf Esther hebben tijdens de kerstvakantie Corona gehad. . 
 
Extra kleutergroep 
Zal worden lesgegeven door juf Aafke en juf Thea. Het is op dit moment nog even de vraag wanneer deze groep 
van start kan gaan. 
 
Formatie 2020-2021 
Juf Esther heeft ontslag genomen voor de vrijdagmiddag.  
Juf Marianne vertrekt op onze school. Zij wordt directeur op ‘De Finneblom’ in B’bergum.  
We zijn aan het narekenen op welke formatie wij exact recht hebben na haar vertrek.  
Haar taken worden deels overgenomen door: 
Taal- en leescoördinator: juf Winneke gaat de benodigde opleiding volgen.  
Bovenbouwcoördinator: juf Simone zal dit zeer waarschijnlijk van haar overnemen. 
GMR: meester Wilco heeft aangeboden dit wel over te willen nemen.  
 
Schoonmaakbedrijf 
Het huidige schoonmaakbedrijf is ontslagen en stopt per 01-03-2021.  
Dit geldt voor de brede scholen in De Drait en De Wiken.  
Het nieuwe schoonmaakbedrijf is NIVO geworden. 
Kosten worden berekend o.b.v. het aantal m2 wat per participant wordt gebruikt. 
 
Noodopvang en thuisonderwijs 
We kregen vorige week maandag de leerlingen heel divers binnen: zonder tas, zonder huiswerk, zonder planning, 
soms zelfs zonder eten. En een ‘nieuwe’ leerling. Aantal leerlingen groeit vanwege kwetsbare thuissituaties. 
Aanpassing noodopvang: afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie. Er zijn 2 mogelijkheden, 
doorgaan in deze vorm of scholen organiseren zelf de eigen noodopvang: combi thuis- en groepsonderwijs. 
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Schoolgelden 
Op dit moment staat er nog een bedrag open van € 752,00.  

 
Volgende vergadering 

 
6. Sinterklaasviering: 

Het is als commissie rustig geweest vanwege rustige aanvang Sinterklaas 
dit jaar. Het is positief verlopen. Geen klachten en/of reacties gehad van 
ouders. Sinterklaas vond dat het ook prima verlopen is. 
 

7. RI&E: 
De MR heeft inzicht gekregen in de rapportage van het RI&E. 
 

8. Formatie 1e concept: 
De MR heeft inzicht gekregen in de leerlingaantallen die tot op heden bekend zijn voor het schooljaar 2021-2022. 
Zoals nu bekend zijn er bepaalde groepen die groot uitvallen. Er zijn alleen nog geen genoeg leerlingen aangemeld 
om een 10e groep te krijgen. Hiervoor zijn 237 nodig. Zoals nu bekend zijn dit er 229. 
 

9. Rondvraag: 
Bespreken veiligheidsprotocol  
Dit is één groot en veelomvattend document en behelst alle veiligheidszaken in één protocol.  
Hierdoor gebruiken beide scholen in De Wiken hetzelfde protocol. Is wens van Adenium. 

 

10. Sluiting:  

Sandra sluit om 20.41 de vergadering. 

 

 


