NOTULEN
MR-vergadering donderdag 25 november 2021

Aanwezig:
Afwezig:
Gast:

Mark Hoefman, Suzanne Pieters, Marianne Sijpersma, Jelske van der Veen
Feline Dijk, Petra Klijnstra, Monique de Wit, Sharita Dhanes
Jasper van Zellingen
Keimpe Strikwerda

1. Opening en vaststelling agenda
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Ter vaststelling
• Notulen MR-vergadering 29-09-2021
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld en zullen op de website en ouderportaal worden
gepubliceerd.
3. Meerjarenbegroting 2022-2025 (ter advies)
Keimpe en Alied geven uitleg hoe de begroting tot stand is gekomen.
Suzanne: zijn de kopieerkosten ook verlaagd i.v.m. de IPC-methode?
Keimpe; nee, dat niet. Er werd wel verwacht met de komst van de iPad dat dit lager zou zijn, maar dat
was niet het geval. De kopieerkosten lopen overigens op iedere school op.
Monique: soms wordt ook expres de keuze nog gemaakt om het even uit te printen. Dat vinden
leerlingen ook wel prettiger werken bij sommige methoden.
Marianne: wie kiest een nieuwe methode als die is afgeschreven?
Keimpe: er wordt dan een werkgroep geformeerd, die gaat onderzoeken welke keuzes er zijn, wat de
voor- en nadelen zijn. Er worden zichtzendingen gevraagd etc. Daarna wordt, in overleg met het team
een keuze gemaakt.
De MR geeft positief advies op de begroting.
4. Inspectiebezoek 23-11-2021
Keimpe geeft een terugblik op het inspectiebezoek van dinsdag 23 november. Allereerst wil hij de
oudergeleding van de MR een groot compliment geven voor hun inbreng. Zowel voor die tijd maar ook
tijdens de gesprekken met de inspectie. Helaas is het streven van de school om het predicaat ‘goed’ te
krijgen nét niet gelukt. 8 onderdelen waren voldoende, 2 waren goed. Dit hadden 3 goede onderdelen
moeten zijn.
Keimpe geeft ook een terugblik op de hobbelige weg naar deze dag toe. Twee keer uitgesteld i.v.m.
corona, in de zomer van 2021 ineens een gewijzigd inspectiekader, een, in de ogen van de school,
foutief gestuurde uitnodiging van de inspectie.
Suzanne geeft uitleg over hoe het gesprek met de ouders en de inspectie is verlopen. In principe was
het erg positief, er werd wel erg doorgevraagd op hoeverre ouders weten hoe de ontwikkeling van hun
kind verloopt. Daar hadden deze ouders wel een goed antwoord op, maar de vraag is of alle ouders
hier genoeg zicht op hebben?
Keimpe: goed idee om dat dit eens te agenderen op een MR-vergadering. Of misschien een
ouderavond hierover te organiseren, omdat veel ouders dit interessant zullen vinden.
Monique geeft uitleg over het gesprek met de leerlingen en de inspectie. Ook dit was heel positief. De
leerlingen gaven de school een 9,5! Ook vertelt Monique hoe het gesprek tussen teamleden en de
inspectie was.
Keimpe vertelt dat er nog contact is geweest na die tijd met de inspectie waarin hij heeft kunnen
ventileren, met welke frustraties het team is blijven zitten na hun beoordeling. Ze hebben alles
genoteerd en zullen hier volgende week nog op terugkomen. Misschien dat we nog een voordeel van
de twijfel krijgen, maar anders is het zoals het nu is. En blijft het gewoon een goed team en een goede
school!

5. MR speerpunten
• MR-leden in de sociale media
Ouders hebben de berichten gemaakt en die zullen naar Jannie worden gestuurd om te plaatsen op de
media.
• Ouderavond
Mark heeft opnieuw contact gehad met Marike Berkhuysen. Ze wil dit nog steeds graag doen, dus er
kan op zich een datum worden gepland. Het is wel lastig plannen in deze onzekere coronatijden.
Besloten wordt om, in ieder geval onder voorbehoud, een datum vast te leggen. Voorkeur maand:
mei/juni. Monique zal de agenda van de school bekijken en met een voorstel komen.
6. Mededelingen school
• schooljaarplan 2021-2022
Monique geeft een update van de zaken die gebeurd zijn.
• coronaperikelen
Petra geeft hier een update van. De persconferentie is morgen, 26 november, dus het is spannend, of
er strengere maatregelen zullen komen.
• personeelszaken
Aantal teamleden hebben corona gehad, maar zijn nu hersteld. Annemarije van der Molen is terug van
haar zwangerschapsverlof. Dita Bos heeft een zoontje gekregen. Dirk van der Meulen heeft zijn
diploma gehaald en Angela Leemeijer heeft haar opleiding goed afgerond.
Femke van der Linden wordt vanaf 1 januari voor twee dagen interim-directeur van de Albertine
Agnesschool. Zij blijft dan nog wel voor twee dagen IB-er op het Slingertouw. Angela Leemeijer zal na
1 januari een extra IB-dag erbij krijgen.
• Instroomgroep
Vanaf januari komt er een instroomgroep bij de kleuters. Simone Zijlstra zal deze groep bemensen.
Nieuwe collega wordt Anne Marije Methorst.
• leerlingenraad
Ze hebben het druk gehad met het inspectiebezoek. Ook hebben ze overleg met Keimpe gehad over de
rondleidingen van nieuwe ouders die zij samen met Keimpe en Femke gaan doen.
7. GMR
GMR heeft op dinsdag 16 november een overleg gehad met de inspectie. Aansluitend was de
vergadering van het dagelijks bestuur en het informele overleg met leden van de Raad van Toezicht.
8. Ingekomen post (ter info)
MR-actueel, nr. 9, 19-09-2021
MR-actueel, nr. 10, 14-10-2021
9. Rondvraag
Geen.
10. Sluiting
Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering.

