
Medezeggenschapsraad IKC De Linde, Eenrum 
Agenda 

 
 
 
Datum: 12 september 2022 
Aanvang: 15.30 
Plaats: IKC de Linde 
Aanwezig: Eelke, Joke, Natasja, Jeroen, Petra, Linda, Diana 
 
Notulen 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Toevoegen bij punt 3 socialschools. De agenda wordt goedgekeurd 
 
2. Verslag vergadering vorige vergadering (bijlage) 

Het verslag van Jeroen wordt goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen Petra (zie mails) – informerend 

a. Status IB 
We hoopten dat Paulien na de vakantie hersteld zou zijn, maar dit is nog niet het geval. 

 We zijn druk bezig met de invulling van IB-er voor de Linde. Dit is niet makkelijk. Op 
 dit moment neemt de bovenschoolse IB-er een deel van de IB-taken waar.  

b. Status Klasse assistent 
Lobke liep stage bij ons en gaat dit schooljaar als klassen assistent groepen  

 ondersteunen. De leerkrachten waar ze ondersteuning gaat geven, hebben met Lobke 
           en elkaar de werkdagen gepland. Ze komt drie ochtenden per week. 

c. Status nieuwe leerkrachten 
  Ilse start na de herfstvakantie. Ze was aanwezig bij de opstart vergadering en zal ook 
  meegaan met het schoolreisje van de groepen 1 en 2. 
      Mathilde is gestart in groep 1/2a en Mariska in groep 6. 

d. Petra (2 scholen) 
In de vakantie kregen we te horen dat een collega-directeur onverwachts is komen 

 te overlijden. De school van deze collega is de SWS Op Wier in Ezinge. Petra zal 1 dag 
 per de week in Ezinge werkzaam zijn. Deze oplossing is tijdelijk. In Eenrum blijft ze 
  drie dagen werken.  

e. Update IKC 
       Op woensdagavond 7 september zijn alle collega's van de drie organisaties bij elkaar  
 gekomen. Het doel was om met elkaar te bespreken wat er nodig is als we meer en         
beter met elkaar willen samenwerken. Het was een zinvolle bijeenkomst waarin                         
   we veel input vanuit alle teamleden hebben gekregen. 
 
       F. Socialschools 
      Wat zetten we naast berichten vanuit school op socialschools. Dit gaan we bespreken 
         in het team. 
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4. Personele wisselingen en formatie 22/23 -update 

Simone gaat na de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. Er zal tijdens haar 
 verlof een wisseling van leerkrachten zijn. 

Jeroen zal op maandag en dinsdag in groep 7 staan. Op donderdag en vrijdag in 
groep 8. 
Erlinga staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor groep 7. 

 
5. Financiën en subsidies (zie o.a.mail Petra) 

-De begrotingsgesprekken zijn geweest op maandag 19 september.  
  -We hebben subsidie aangevraagd voor het verbeteren van de basisvaardigheden. Dit is 
   een loting. In december krijgen we te horen of we hiervoor in aanmerking komen. 
 
6. Samenstelling MR OG 2022/23 

Natasja (og) neemt afscheid. Er komt een oproep in de nieuwsbrief, ook wordt 
het  benoemd op de info-avond. Op de info-avond ook een oproep voor o.a. decoteam, 
            ac en bieb. 
 
7. Schooljaarplan, schoolgids en jaarplanning MR 

Volgende vergadering. 
Eelke en Petra maken een afspraak voor de jaarplanning van de MR. 

 
8. Status KindCentrum  

Zie punt 3e  
 
9. Planning vergaderingen schooljaar 22-23 

1 november 
17 januari 
7 maart 
18 april 
30 mei 
20 juni (reserve) 
4 juli (reserve) 

 
 
vertrek Petra 
  
 
10. Adviezen/instemming ten aanzien van bovenstaande punten 
- 
 
11. Uit de GMR: fusie schoolbesturen 

De fusie is uitgesteld, er is nog geen datum. De directeur-bestuurders  
 (LenE/VCPO) gaan de komende periode de scholen bezoeken.  De volgende GMR 
  is op 27 september. 
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12. Rondvraag, sluiting (en volgende vergaderingen) 

Natasja, bedankt voor je inzet. 
 
 
Punten voor een volgende keer: 

- Uitgewerkt schooljaarplan en schoolgids 


