Medezeggenschapsraad Máximaschool –
Notulen 25 november 2019
Datum:

25 november 2019

Tijd:

19.30 uur

Locatie:

Máximaschool, Glinswei 4, Leeuwarden

Voorzitter:

Mieke Voerman

Notulist:

Jantina Beima

Aanwezig:

Chris Kampen, Klaas Huisma, Mieke Voerman, Anita Hoekstra en Jantina
Beima

Afwezig:

Marlies ten Wolde

Genodigden: Ank Verhoeff, directeur

1. Opening en welkom 19.30 uur
2. Ingekomen stukken*
a. Agenda 25 november
b. Concept- notulen MR-vergadering september
c. Managementrapportage Máximaschool
d. Jaarplan 2019-2020
e. Strategisch beleidsplan
f.

Schoolplan 2019-2023

g. Jaarverslag Maximaschool 2018-2019
h. RI&E + mail ouder
3. Mededelingen
-

De tussenstand ouderbijdrage is nog onbekend

-

De MR en OR gaan in overleg over de samenwerking, dit jaar heeft de OR een
vergadering van de MR bijgewoond. Elders dit schooljaar zal de MR aanschuiven bij
een vergadering van de OR.

4. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
5. Concept-notulen 30 september 2019
De notulen worden goedgekeurd.
6. Managementrapportage
Ank Verhoeff neemt ons mee in het reilen en zeilen op de Máximaschool.


Er zijn geen langdurige ziektes op de Máximschool, wel kortstondig. Vaak is er
dan geen inval.



Nynke Venema heeft een nieuwe baan, ze wordt directeur op de Finn te
Aldeboarn. Ze start daar 1 februari 2020.



Het team van de Máximaschool wordt aangevuld door Guido Koridon. Guido
start in januri, Nynke loopt tot 1 februari naast Guido mee. Daarna zal Guido 2
dagen les gaan geven in groep 8b.



Licentie (methode) Engels wordt aangeschaft.



Onderzocht wordt hoe er meer boeken binnen school kunnen krijgen. De OR is
hier, samen met de netwerkgroep technisch lezen, mee bezig.



2 december 2019 wordt gestart met de verbouwing van het lokaal voor de
speelleergroep. Streven is dat de speelleergroep na de voorjaarsvakantie start
in de kleutergang van school.



IKC:
o

In december wordt er een nieuwsbrief verspreidt voor ouders Sinne
kinderopvang en Máximaschool

o

Teamavond Sinne kinderopvang en Máximaschool op 8 januari 2020

o

Ouderavond op 29 januari 2020



Tweede week januari start de instroomgroep (groep 1d)



Jaarplan 2019-2020: de MR heeft ingestemd met het jaarplan



Ter informatie: Strategisch beleidsplan PCBO Leeuwarden e.o. (Deze is
goedgekeurd door de GMR)



Schoolplan 2019-2020



Jaarverslag Maximaschool 2018-2019

7. R I & E: binnenmilieu, stand van zaken en vervolg
Er is weinig respons gekomen op de oproep in de nieuwsbrief waarin wordt gevraagd
of ouders willen meedenken over het binnenklimaat.
Voorstel: Hans Greidanus en Einte Jongeling worden uitgenodigd voor de volgende
vergadering, om over het binnenklimaat te spreken. Zodat er afgestemd kan worden
wat er op (kort) termijn kan gebeuren om het binnenklimaat te verbeteren.

8. W.v.t.t.k.
9. Rondvraag
10. Sluiting, volgend overleg 20 januari 2020.

