
OBS ’t Jok – Hoorn 
Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin. 

 

Notulen MR vergadering 

Datum: 12 maart 2020 

Aanvang: 19.45 uur 

Aanwezig: Loes, Rolien, Hessel, Rienk en Marieke 

Afwezig: - 

 

1) Opening 

Mededeling dat de week v/h openbaaronderwijs niet doorgaat. Later in het schooljaar (maar 
voor de meivakantie) zal er een Next Level open-dag worden georganiseerd.   

2) Notulen vorige vergadering  

De notulen van 16 januari worden akkoord bevonden en worden (zonder namen) doorgezet 
voor publicatie op de website. Er wordt teruggekomen op de, tijdens de vorige MR vergadering, 
gestelde vragen rondom veiligheid: 

• wordt de CV ketel jaarlijks gecontroleerd? Ja. 
• zijn er voldoende koolmonoxide melders? En wanneer zijn deze voor het laatst getest? Zijn 

volgens gemeente/brandweer niet noodzakelijk omdat er geen mensen in het gebouw 
overnachten. De MR is het hier niet mee eens en stelt voor om zelf maatregelen te nemen. 

• zijn er voldoende brandmelders/ koolmonoxide melders? En wanneer zijn deze voor het 
laatst getest? Zijn volgens gemeente/brandweer niet noodzakelijk omdat er geen mensen in 
het gebouw overnachten. De MR is het hier niet mee eens en stelt voor om zelf 
maatregelen te nemen en e.e.a. te communiceren met Remco Pals van de gemeente 
Terschelling. 

• hoe zit het met de brandalarminstallatie? Is deze onlangs getest? Is er überhaupt wel een 
knop, werkt deze en is die duidelijk te vinden? Ja er is een brand-meld-knop en alle collega’s 
weten deze te vinden. 

• hoe staat het met het ‘Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ rapport? De punten in dit rapport 
zijn allemaal opgepakt. 

• zijn er (dit schooljaar) al brandoefeningen geweest? Ja, er is ondertussen één oefening 
geweest, er volgen er dit schooljaar nog twee.  

 

 



3) Koffieronde 

School volgt de adviezen van het RIVM rondom het Corona virus. De koffieronde komt te 
vervallen, school informeert ouders. 

4) Borgingsdocumenten 

Hierin zijn de afspraken vastgelegd om het eventuele nieuwe leerkrachten makkelijker te 
maken en welke tevens tijdens een inspectie overhandigd kunnen worden aan de 
desbetreffende inspecteur. De kaarten zijn in de klaslokalen. 

5) Inspectie 

Vindt plaats tussen 8 en 11 juni. 

6) Iep toetsen 

Er waren niet genoeg laptops beschikbaar tijdens de laatste Iep toets.  Het ligt in de planning 
om in juni weer een Iep toets te laten plaats vinden met wat aanpassingen in de software. Ook 
wordt de toets wat meer verdeelt qua vakken; bijvoorbeeld rekenen en een stukje spelling en 
de volgende dag weer hetzelfde. De algehele uitslag van de Iep toets is goed. Er wordt 
afgesproken om tijdens de eerstvolgende koffie ronde wat meer in te gaan op de inhoud en 
diepgang van deze Iep toets voor de ouders. 

7) Schoolbegroting 

Er wordt uitgelegd hoe de schoolbegroting van het openbaar onderwijs op Terschelling is 
opgebouwd en dan met name voor OBS t Jok.  

8) Samenwerking OBS-CBS 

Samenwerking daar waar nodig / mogelijk. 

9) Veiligheid 

Zie punt 2. 

10a) Nieuws team 

Nieuwe meester met nieuwe ideeën en goede input. 

Cursus regie versterken. 

10b) OR 

Bezetting is een punt van aandacht. De OR heeft een tekort aan “ouders/ leden” die de 
schouders eronder willen zetten. Een persoon is gestopt met de OR. Er zijn lees boeken 
aangeschaft voor de bovenbouw en de onderbouw is nu de volgende waar nieuwe leesboeken 
voor worden aangeschaft. Het paasfeest is geregeld. 

10c) GMR 



Management Team structuur veranderen? Hoe nu verder? 

11) Vaste punten communicatie en next level 

CBS en OBS t Jok houden niet op dezelfde dag een “open dag” voor toekomstige leerlingen en 
ouders. De Anglia cursus is een succes gebleken tot nog toe. Positieve reacties van leerlingen en 
ouders. 

12) Rondvraag 

Hoe staat het met de geplande schoolreis naar Grou (17, 18 en 19 juni). Wat als dit niet door 
kan gaan als gevolg van de maatregelen die getroffen worden rondom het Corona virus. 

13) Agenda 

Volgende MR-vergadering: 14 mei om 19.45 uur 

Volgende koffieronde: op een nader te bepalen datum ivm. de corona situatie. 

Volgende MR-vergadering: 25 juni om 19.45 uur 
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