
 

Wat: Verslag MR 

 
 

Wie:   MR 

Wanneer: 13 januari 2021, 19.30 uur. 

Waar: Google Meet 

 

Verslag van de MR-vergadering van donderdag 13 januari 2021 om 19:30 on-line. 

 

Aanwezig: Gerrit Zandbergen(vz), Karel Beke, Yfke de Jong, Doetie Wouda, Thea van der 

Werff en Peter Annema (verslag).  

Hiske Hartmans is verhinderd. 

 

De agenda: 

Opening 

Agenda vaststellen 

Notulen vorige keer: goedgekeurd 

Deel met de directeur, mededelingen: 

- Studiedag. Vraag of de studiedag nu wel door gaat. Karel vertelt dat het 

team nog veel werkzaamheden te doen hebben. Inhoudelijk plus o.a. een 

voorselectie maken betreffende de nieuwe aanschaf mogelijkheden voor de 

methodes van rekenen, Engels en de zaakvakken. Een argument is o.a. ook 

dat ouders en hun werkgevers  rekening hebben gehouden met deze da-

tum in hun agenda.  

- Onderwijsassistenten: We hebben in de verschillende bouwen 4 nieuwe on-

derwijsassistenten binnen de school met een aanstelling voor een jaar. Tot 

op heden bevalt dit prima en ondersteunen ze de groepen goed. Nu in Co-

ronatijd is dit extra handig, dit hadden we dus ook al voorspeld. Zij werken 

tevens in de opvang. Ook werkt Auke bij ons op school, wanneer hij niet 

wordt opgeroepen voor de invalpoule. Hij ondersteunt en doet ook een 

stuk opvang.  

- Ontwikkeling leerlingen aantal: 260-270 lln, voorspelling 1 okt.’21 rond de 

240 leerlingen. Wetende dat het altijd lastig te voorspellen is, hoe het komt 

met de Azc-leerlingen.    

- Begin maart staat de formatie voor het volgend schooljaar op de planning 

bij Karel. En wat te doen met de middelen die beschikbaar komen.  

-    Gebiedsteam: Ebel Kremer is sinds kort voorgesteld aan het team en is  

      vanaf nu werkzaam op ’t Partoer. 

- Verkiezing nieuwe MR-voorzitter: volgende keer op de agenda. Voor nu 

eens rondvragen naar kandidaten.   



 

- Begroting: Karel kan deze nog niet presenteren. In het begrotingsboekje 

wat te downloaden was, staat niks in. Binnenkort heeft Karel overleg met 

een begrotingsspecialist, hoe hier een duidelijk verhaal van te maken is. De 

begroting is wel sluitend. (positief). 

- Friese Inspectie: Vlak voor de lockdown: vanuit de provincie is er een com-

missie geweest. Weer Cat. A gekregen. In 2030 moeten alle scholen in Fries-

land hieraan voldoen. Dit levert per leerling geld op wat we weer kunnen 

gebruiken voor het onderwijs van het vak Frysk.  

- Enige punt van kritiek was: We toetsen de Friese taalvaardigheid niet. Dit zit 

niet in Spoar 8. Liesbeth en Karel gaan zich verder verdiepen in wat hier aan 

te doen! Voor het Fries communiceren naar ouders hebben we ontheffing. 

-  

Rondvraag:  - Yfke:  Doen we ook mee met de leeschallenge? 

- Karel: Volgende keer wil ik graag de begroting op de agenda hebben. 

 


