Medezeggenschapsraad IKC Máxima - Notulen 8 maart 2021
Tijd:

19.30 uur

Locatie:

via Teams

Voorzitter:

Chris Kampen

Notulist:

Jannet de Graaf

Aanwezig:

Chris Kampen, Klaas Huisma, Roelien van Vulpen, Marlies ten
Wolde, Anita van der Bij-Hoekstra, Jannet de Graaf

Genodigde:

Ank Verhoeff

1. Opening
Chris opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen of aanvullingen in de voorgestelde agenda.
4. Notulen 18 januari 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
5. Managementrapportage
• Het verzuimpercentage is nog steeds relatief hoog. Inmiddels zijn twee medewerkers weer
volledig beter gemeld.
• 1 leerkracht is positief getest op Corona.
• Er vindt een interne wisseling tussen leerkrachten plaats. Er schijnt een petitie hiertegen te
komen van de ouders van groep 6b. Helaas is er geen andere oplossing voorhanden. De MR
zal Ank hierin steunen, mocht dit nodig zijn.
• Huisvesting: de bibliotheek is verhuisd naar de oude personeelskamer. Er staat ook een kast
met techniekmateriaal.
• Groep 1d is per 1 maart gestart met 7 leerlingen. Deze groep groeit tot de zomervakantie
door tot meer dan 20 leerlingen.
• Luchtkwaliteit: Sweco is inmiddels langsgeweest voor een inventarisatie. De luchtkwaliteit
is niet goed. Hans Greidanus heeft overleg gehad met Sweco. Afgesproken is dat Sweco een
plan opstelt, dat vóór de zomervakantie wordt uitgevoerd. Roelien vraagt zich af of het
wenselijk is om zoveel te ventileren in de groepen, i.v.m. de kou. Op dit moment is het
kiezen uit twee kwaden; de afweging ligt bij de leerkrachten. De groep van Marlies verdient
extra aandacht: door de thuissituatie van een leerling moeten de ramen en deuren daar
openblijven. Marlies en Ank buigen zich er deze week samen over, omdat de situatie soms
niet werkbaar is.
• Formatie: volgend jaar wordt er weer gestart met 15 groepen. De officiële gelden zijn
daarvoor niet toereikend. Daarom wordt onderzocht of deze aangevuld kunnen worden
vanuit de flexibele schil of werkdrukmiddelen.

• Overlast: er is akkoord gegeven op camerabewaking en een bedrijf heeft de opdracht
gekregen. Dit is echter nog niet uitgevoerd. PCBO gaat ze aansporen.
• Er komen hufterproof lampen buiten, die het logo aanschijnen. De aanpassing wordt
meegenomen in de verbouwing van het dak, etc. Marlies merkt op dat dit niet ten koste mag
gaan van het budget voor de luchtkwaliteit.
• Het hek is inmiddels gerepareerd. De leerlingen die hier debet aan zijn, betalen een
symbolisch bedrag mee.
• De adviesgesprekken in de groepen 8 hebben plaatsgevonden via Teams. Er is kansrijk
geadviseerd.
• Begin april komt er een Coronarapport, waarin ook de Cito-toetsen worden meegenomen.
Er komt een format per groep, waaraan op dit moment wordt gewerkt.
• In juni komt er weer een normaal rapport, waarschijnlijk in de nieuwe IKC-opmaak.
• Quarantaine protocol: als één leerling thuis moet blijven, biedt de leerkracht maatwerk voor
deze leerling. Als een hele groep in quarantaine gaat, bieden we op dag 1 en 2 geen
onderwijs i.v.m. de voorbereidingen door leerkracht. Vanaf de derde dag vindt er digitaal
onderwijs plaats. Er is nog geen protocol voor een situatie waarbij de leerkracht in
quarantaine gaat. Ank maakt deze week een kwaliteitskaart en legt deze dan ter
beoordeling voor aan de MR.
6. Update verkiezing MR
Tot nu toe hebben we geen aanmeldingen ontvangen. Chris stelt een bericht op om nieuwe
aspirantleden te werven. Het is de bedoeling om dit via Ank te plaatsen in Parro.
7. Rondvraag
• Anita vraagt of we het rapport nog moeten bespreken. We hebben echter eerst een format
nodig om inhoudelijk te kunnen reageren. Dit geldt zowel voor het Coronarapport als voor
het nieuwe IKC rapport.
• Roelien vraagt zich af of het een vast gegeven is dat de taken rouleren onder de
oudergeleding van de MR, waaronder het voorzitterschap. Chris geeft aan dat dit niet het
geval is; het was hooguit in de afgelopen jaren zo geregeld.
8. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten. De volgende vergadering staat gepland op 26 april 2021.
Eventueel vindt er een extra vergadering plaats op 12 april.

