Medezeggenschapsraad Máximaschool – Notulen 11 mei 2020
Datum:
Tijd:
Locatie:

11 mei 2020
19.30 uur
Máximaschool, Glinswei 4, Leeuwarden

Voorzitter:
Notulist:

Mieke Voerman
Anita van der Bij-Hoekstra

Aanwezig: Mieke Voerman, Chris Kampen, Klaas Huisma, Marlies ten Wolde, Jantina
Beima en Anita van der Bij-Hoekstra
Genodigden: Ank Verhoeff, directeur
_______________________________________________________________________
1. Opening
Mieke opent de vergadering door iedereen welkom te heten.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen 20 januari 2020
De notulen zijn goed gekeurd. Anita mailt ze naar Karim.
4. Corona
De eerste dag is prima verlopen. Iedereen hield zich keurig aan de regels en de pauzes
verliepen goed. Directeur bestuurder Hans Greidanus kwam ook kijken hoe het ging op
de Maximaschool.
Er wordt een rooster gemaakt voor een langere schoolperiode met halve klassen voor het
geval dit nodig zal blijken te zijn. De noodopvang van de Maximaschool zit op sommige
dagen vol. Als er meer kinderen zijn dan gaat er een deel naar Het Hop.
5. OR- ouderbijdrage
Chris sluit bij de volgende OR vergadering aan. Wat gebeurt er met het geld wat niet
besteed is? Zie hiervoor de notulen van de OR-vergaderingen.
6. Management rapportage
Management rapportage van maart 2020
• Ank heeft de school opgegeven voor de DBOS (De Bieb Op School). Marjan
Annema gaat van de OR hiermee aan de slag.
• Het team is bezig met het oriënteren op een nieuwe methode voor taal en
spelling.
• Er komt warmte werende folie op het raam van groep 8a om te kijken of dit
bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit in de klas.
• Firma De Kock Raamfolie, een bedrijf gespecialiseerd in raamfolie gaat lokaal 8A
beplakken met warmte werende folie. Eerst wordt één lokaal gedaan om te zien
wat de resultaten zijn.
• Het kleuterplein wordt opgeknapt. Er wordt een zandbak verwijderd en het
middengedeelte onder boompjes wordt afgegraven en gevuld met houtsnippers.
Dit om te voorkomen dat al het zand in de putten verdwijnt en de putten verstopt
raken. De beweeggroep en een aantal leden van de OR komen met een plan voor
een verkeersplein.

Management rapportage van mei 2020
• Het ziekteverzuim wordt steeds lager.
• De subsidieaanvraag voor de inrichting van de multifunctionele ruimte voor BSO
en school is afgewezen. De subsidieregeling bleek niet meer te bestaan. Sinne
kinderopvang en PCBO Leeuwarden e.o. staan gerant voor het subsidiebedrag.
• Bureau “De jongens van de Jong” maken het nieuwe logo en huisstijl. De
werkgroep heeft overleg gehad en wensen kenbaar gemaakt. In week 20 is de
volgende bespreking en eerste presentatie.
• Door de corona is niet alles leverbaar voor de inrichting van de multifunctionele
ruimte van de school en de BSO.
7. Formatie
Voor schooljaar 2020-2021 krijgen wij een flexibele schil van 1 fte.
Dat betekent dat er elke dag iemand beschikbaar is voor vervanging. Als er geen
vervanging nodig is kan de medewerker ingezet worden voor werkdrukvermindering,
invulling van het IKC profiel, Rots en Water.
Is er een tweede leerkracht ziek dan kan op de invalpool teruggevallen worden.
8. IKC
Zie management rapportage van mei 2020 bij punt 6.
9. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
10. Sluiting
De vergadering wordt afgesloten om 22.00 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op maandag 22 juni 2020 om 19.30 uur.

