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Het afgelopen schooljaar bestond de MR uit de volgende leden: 

- Atze Marten Demmer (personeelslid en voorzitter vanaf januari 2020) 

- Anita Haisma (personeelslid en voorzitter tot januari 2020) 

- Janet Alma (personeelslid vanaf januari/GMR-lid) 

- Jitske Jacobs (personeelslid) 

- Willeke Postma (ouderlid) 

- Katharina Schurer-Beimers (ouderlid) 

- Ymkje de Graaf (ouderlid en GMR-lid) 

 

De MR heeft het afgelopen jaar vergaderd op: 

- 9 september 2019 

- 28 oktober 2019 

- 6 januari 2020 

- 2 maart 2020 

- 11 mei 2020 

- 15 juni 2020 

 

Algemeen: 

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden op school 

gehouden en beginnen om 19.30 uur. Vlak voor de zomervakantie 2019 is er een 

stemmingsprocedure opgestart voor een nieuw ouderlid. Er waren 4 aanmeldingen 

en na een stemming door ouders is Ymkje de Graaf als nieuw ouderlid naar voren 

gekomen. Voorafgaand aan de vergaderingen worden de taken verdeeld:  

de openingen worden per toerbeurt verzorgd door elk MR-lid. De notulen en het 

maken van de agenda worden per toerbeurt verzorgd door een ouderlid.  

 

Bij elke vergadering is ook de directeur aanwezig. Deze brengt onderwerpen aan, 

die direct te maken hebben met de school.  

 

Op de agenda stonden dit schooljaar (2019-2020) de volgende punten: 

 

Het schoolplan: 

- Dit wordt voor 4 jaar vastgesteld en daarin staat wat er de komende jaren op 

de planning staat. De inhoud van het schoolplan wordt uitgewerkt in 

jaarplannen. Te denken valt aan: een nieuwe rekenmethode aanschaffen, 

ICT-vaardigheden op peil houden, talentenontwikkeling (muziek/crea/ 

techniek), werken vanuit onderwijsplannen, Focus PO, kanjertraining 

nascholing, PCM nascholing, sociale veiligheid etc. 



 

Meerjarenbegroting: 

- Friso heeft een presentatie gehouden en de MR heeft hierin een adviesrecht. 

De verwachting voor het leerlingenaantal zal op 1 oktober 2020 ongeveer 120 

zijn. De begroting laat over het algemeen een stabiel beeld zien. 

 

Schoolgids: 

- De huidige schoolgids is verouderd en zal herschreven worden. De schoolgids 

wordt via “vensters” gemaakt. Vensters is een programma van de PO-raad, 

de VO-raad en Kennisnet, dat tot doel heeft alle beschikbare informatie van 

scholen overzichtelijk en uniform te presenteren via de website 

scholenopdekaart.nl. De schoolgids van 2020-2021 wordt dus via “vensters” 

gemaakt. 

 

Audit/schoolbezoek: 

- We hebben de uitkomst van het auditbezoek besproken. 

Er mag nog wat aandacht zijn voor de tussen- en eindopbrengsten. Er zijn 

verschillen in de samenhang. Daar zal dus naar gekeken worden. De 

documenten zijn op orde. Er is vertrouwen in de toekomst; zorg voor een 

heldere en duidelijke aansturing. 

 

Jaarplan: 

- Er wordt het komend schooljaar gewerkt aan 3 ambities: 

1. Onderwijskundige doorgaande lijn. 

 Er is een handboek ontwikkeld. In dit handboek staat de doorgaande 

lijn beschreven, zodat die zichtbaar is in alle groepen en dus zorgt voor 

eenheid. 

2. Werken als een professionele leergemeenschap.   

 Er is een kernteam; er worden ontwikkelplannen gemaakt en het team 

voert collegiale visitaties uit. 

3. Focus PO invoeren. 

 De uitslagen van de midden- en eindtoetsen CITO zullen middels een 

exportbestand omgezet worden in Focus PO.  

Er worden per vakgebied onderwijsplannen gemaakt met daarin een 

beschrijving van het lesaanbod, de lestijd, het didactisch handelen en 

differentiatie. 

 

Formatie/werkverdelingsplan: 

- De formatie voor de komende periode wordt besproken. 

- Er is een overzicht gemaakt voor de schooltaken (in concept-plan) voor het 

komende schooljaar. Daarin worden de taken evenredig verdeeld over de 

leerkrachten. Dit wordt, middels dialoog, besproken met het team. 

- Een mogelijke groepsindeling voor het komende jaar wordt besproken. 

 

 



Thuiswerken/onderwijs op afstand. 

- Inmiddels is de Coronacrisis aangebroken en wordt er door de kinderen en 

leerkracht zoveel mogelijk thuis gewerkt. Over het algemeen zijn de 

bevindingen positief. De vraag is wat deze manier van werken kan betekenen 

voor het toekomstige werken op De Frissel. 

 

Schoolkalender/jaarplanning/vakantierooster 2020/2021: 

- Het vakantierooster en de planning worden besproken en bekeken door de 

MR. De maand mei is een erg versnipperde maand. Toch lijkt dit niet anders te 

kunnen.  

 

RI&E (risicoinventarisatie en evaluatie) 

- Uit een lijst van verbeterpunten zijn een aantal punten opgenomen in een lijst 

waar het team de komende tijd mee aan de slag gaat. Een groot aantal 

punten van het plan van aanpak is inmiddels afgehandeld. 

 

Personele veranderingen op De Frissel: 

- Mirjam Golverdingen vervangt Janet Alma (zwangerschapsverlof). 

- Anita Haisma heeft per januari 2020 een andere baan. 

- Aukje Komrij komt in groep 6 naast Simkje per januari 2020. 

- Hennie Bosgraaf vervangt Tineke de Jong in groep 7 per januari 2020.  

- Irma Plutschouw vervangt per april Aukje Komrij. 

- Jantje Feenstra heeft per januari 2020 een andere baan. 

- Friso Kingma wordt per januari de interim-directeur en Frederika Bunskoeke 

wordt per januari 2020 IB’er. 

- Atze Marten Demmer verlaat na 23 jaar De Frissel. Hij wordt na de 

zomervakantie vervangen door Esther van der Let. 

- Tineke de Jong gaat na de zomervakantie re-integreren op De Tarissing. 

 

Volgend jaar MR: 

- Katharina Schurer-Beimers stopt, omdat zij met het gezin gaan verhuizen 

- Er is besloten, na een onderzoekje, dat de MR doorgaat met 2 personeels-

leden en 2 ouderleden. Op meerdere scholen is deze bezetting al een feit. 

- Op maandag 21 september zal de eerste MR-vergadering van het schooljaar 

2020-2021 plaatsvinden. 

- Ymkje de Graaf zal dan de rol als voorzitter vervullen. 

 

Namens de MR, 

 

Atze Marten Demmer 


