
Notulen Medezeggenschapsraad 13 december 2021 

 

Aanwezig: Vienna, Esther, Miranda, Joey, Coen, Wendy en Rob 

 

Agenda: 

1. Akkoord notulen vorige vergadering.  

2. Voortgang financiën 

3. Stand van zaken omtrent corona 

4. Communicatie vanuit school 

5. Tevredenheidsonderzoeken planning januari 

6. Voortgang nieuwbouw  

7. Rondvraag 

 

1. De notulen is akkoord bevonden en zal doorgestuurd worden naar de administratie om op de 

website te zetten.  

2. Rob geeft nog een duidelijke verklaring omtrent de balans van de schoolleider 2022/2023. Er 

is tijdens het MT gesproken hoe de Lispeltuut met dit omgaat en om wil gaan. Het 

schoolleiderschap binnen SAKS is erg belangrijk. Er is een voorstel om meer schoolse leiders 

te hebben en niet, 1 directeur voor een school. De Lispeltuut gaat zich hierover beraden wat 

de beste oplossing is om in het schooljaar 2022/2023 hier mee te starten.  

 

3. Omtrent de stand van Corona mag de Lispeltuut nog niet “klagen”. Er zijn op dit moment nog 

ca. 5 kinderen preventief thuis met corona. Drie leerkrachten zullen weer gaan starten nadat 

deze thuis waren i.v.m. corona klachten. Het grootste probleem is het leraren tekort. Ook de 

Lispeltuut heeft hier mee te maken. De algemene brief die er is uitgegaan werd positief 

ontvangen en door veel ouders gewaardeerd. Een compliment vanuit de oudergeleding. Ga 

hier vooral mee door is het advies. Het is nu wachten op de persconferentie van 14-12-2021 

wat de beslissing zal zijn van het kabinet over de schoolsluiting.   

 

Met de SAKS scholen wordt gekeken hoe het leraren te kort kan worden ingedeeld. Er zijn al 

een hoop zij-instromers aangenomen en dit wordt zeer gewaardeerd.  

 

4. Communicatie vanuit school.  Zie ook vorig punt 

Rob geeft aan dat hij gesprekken heeft gevoerd met een aantal ouders. De ene ouder vond 

dat het beleid over Corona op school uitgebreider mag worden verspreid en de ander ouder 

vond juist dat het wel wat minder mag. Het blijft een lastig onderwerp om zo goed mogelijk 

te verwoorden voor elke ouder. De meeste ouders vinden het spontane contact met de 

leerkrachten het grootste gemis. Het advies is dat je altijd een leerkracht mag aanspreken 

(met in acht neming van de maatregelen) om iets te bespreken. De ouders kunnen ook Social 

Schools gebruiken om een persoonlijk gesprek aan te vragen bij de leerkracht. Als er een kind 

in een klas positief getest is op Corona zal de leerkracht dit zelf vermelden via Social Schools, 

mits de ouders hier toestemming voor hebben gegeven om dit te mogen delen.  

 

5. Het tevredenheidsonderzoek zal in januari 2022 plaats vinden. Er zullen drie partijen aan 

mee doen. De ouders, de leerlingen en het team. Via IEP zal er inzicht komen hoe kinderen 

zich voelen op school. Viènna en Esther willen graag dat er een open vraag in het onderzoek 

wordt toegevoegd. Dit betreft het onderwerp voor de ouderavonden. Met wat suggesties 



willen ze de ouders actief laten meedenken waar een ouderavond over kan gaan. Rob zal dit 

meenemen in het onderzoek.  

 

6. De voortgang van nieuwbouw is in volle gang. Er zal voor de kerstvakantie een algemene 

informatiebrief verstuurd worden van de drie desbetreffende partijen die de IKC gaan 

betrekken. De gemeente Alkmaar communiceert slecht waardoor het uitbrengen van nieuws 

omtrent de nieuwbouw lang op zich laat wachten. Op 7 maart 2022 zal de werkgroep tijdens 

een studieochtend, samen met een interieurmedewerkster de school gaan “indelen” 

omtrent meubilair, lockers e.d. 

 

Er is helaas nog geen aannemer gevonden die de school wil bouwen. Dit is afhankelijk van 

wethouder Konijn die verantwoordelijk is voor de bouw van de school.  

 

 

7. Rondvraag  

Het actiepunt van de vorige vergadering is opgepakt door Rob. De gemeente heeft helaas 

nog geen reactie gekregen. Wordt vervolgd.  

Miranda heeft een nieuwsbrief van de wijk ontvangen waarin een opmerking werd gegeven 

omtrent de rotonde van de Keesman. Er is een plan om het fietspad van de rotonde op te 

hogen. Zo moeten de auto’s afremmen en dus de snelheid uit de auto halen bij de rotonde. 

Rob geeft als opmerking dat er een nieuwe beleidsmedewerker verkeer is aangenomen bij de 

gemeente Alkmaar.  

Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag.  

 

Eerstvolgende MR vergadering is op 14 februari 2022 om 19.30 uur.   


