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Notulen MR 
 
Datum: 4 november 2021 
Aanvang: 16:00 
Plaats: IKC de Linde 
 
Aanwezig: Joke van der Mark (og/vz), Natasja Kranenborg (og), Jeroen Bos (pg), Petra 
van der Molen (dir), Diana Bakker (pg, via teams), Monique Kappelhof (pg, notulist), 
Afwezig met kennisgeving: Didi Klazinga (og). 
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Toegevoegd bij punt 3: 
- Vervanging Jacquelien 
- Ouder-inloop 
- omgangsvormen 
- inzet Paulien 

 
2. Verslag vorige vergadering 

Kleine wijziging in stukje over Kindcentrum. Jeroen past dit aan en stuurt de 
notulen naar Heleen om op de site te plaatsen. 

 
 
3. Mededelingen Petra 

- Vervanging Jacquelien 
In het oorspronkelijke plan voor de vervanging zou Jody ná haar stage in 
Winsum drie dagen de vervanging doen (wo, do en vr). Vanwege regels rond 
de bekostiging kan dit niet doorgaan. Jody gaat wel op de woensdag 
vervangen, Diana wil de donderdag en vrijdag blijven doen. Bovenschools 
wordt nagedacht over regels en bekostiging van Jody. Monique werkt dan op 
maandag en dinsdag. 

- Ouder-inloop 
Bij Petra/Joke/mr zijn berichten reacties gekomen op de ouder-inloop (de 
eerste week na de herfstvakantie. Middels een enquête onder de ouders 
wordt dit geëvalueerd.    
  Petra maakt enquête, deze gaat via social schools. 

- Omgangsvormen 
We zien dat er door leerlingen op school nonchalant wordt omgegaan met 
materialen. Jassen, tassen en laarzen worden niet netjes 
opgehangen/neergezet en steeds vaker reageren kinderen brutaal wanneer 
zij op hun gedrag worden aangesproken. 
Ons voorstel: Iedere klas krijgt € 50,- . Wanneer iets opzettelijk vernield 
wordt, wordt dit vergoed uit die pot. Hetgeen overblijft kan besteed worden 
voor iets leuks voor de klas. 
Bij brutaal gedrag worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de 
betreffende leerkracht plús een collega. 
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Klompen en laarzen willen we niet binnen de school. 
 Petra meldt dit in een nieuwsbrief (ze legt deze eerst voor aan leden mr) 

 
   

 
4. Status Kindcentrum 

Johan Schat heeft een onderzoek gedaan naar de vorming van het kindcentrum. 
Petra heeft onlangs kennis met hem gemaakt. 
Johan Schat heeft ons een opdracht gestuurd om onze ambities en een tijdpad te 
bepalen: Waar staan we nu?; Waar willen we naar toe? 
O.i. is het nu vooral de beurt aan het bestuur. De directeur bestuurder moet de 
management-kant invullen (organogram, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden), dit wel naar aanleiding van onze wensen. 
Petra, Anneke en Marinka bespreken met Johan Schat hoe het vervolgtraject er 
uit kan/moet zien. Vooralsnog zijn er cultuurverschillen tussen de verschillende 
organisaties. 
Vanuit school proberen we wel de verbinding te leggen. Er is een team-uitje 
geweest en Petra is bij een Kids2b-vergadering geweest. Hier heeft ze de vraag 
neergelegd om mee te denken over inbreng/ ondersteuning van een medewerker 
in school (extra hulp die Jody op de woensdag deed). 
 
 

5. Evaluatie ienloop 
Dit is bij punt 3 aan de orde gekomen 

 
 
6. Update COVID-19 en richtlijnen 

Wijzigingen in werkwijze rond Corona zijn beperkt, omdat we nog voorzichtig 
zijn met ouders binnen school. Vanaf nu moet bezoek bij het binnengaan en 
verplaatsen binnen school een mondkapje op (openbare ruimte). Mensen die een 
functie binnen school hebben (werknemers en medewerkers bieb en creatief) 
hoeven dit niet. Verder: regelmatig handen wassen en houden aan algemene 
richtlijnen. 
Een nieuwe beslisboom wordt gedeeld met MR en via social-schools. 
 

 
7. Communicatie en jaarplanning 

Vanuit een ouder kwam de vraag naar betere/meer communicatie vanuit school. 
Ook de jaarplanning was nog niet volledig. 
 Petra maakt een jaarplanning / informatiekaart voor iedereen 

 
 
 
 
vertrek Petra 
 
 
8. Uit de GMR 
 Geen bericht. 
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8. Samenstelling MR 
Didi heeft aangegeven geen tijd meer te hebben voor de MR. We inventariseren 
wie deze functie op zich zou kunnen/willen nemen. Wordt vervolgd. 
 

10.  Rondvraag, sluiting en volgende vergaderingen  
 Geen punten 
 
11.  Volgende vergadering: Donderdag 13 januari, 16;00 uur (Monique is er dan 
bij via Teams) 
 
 
 
Punten voor een volgende keer: 
 
Vervanging Didi 
- 
 


