
   
 

   
 

         

 

 

Notulen OR/MR vergadering d.d. 27 januari 2022 

Tijd : 19.30 uur tot 21.00 uur   

Plaats : via Meet 

Aanwezig: Auke, Arne, Marjanne, Annelies, Sanne, Wilfred en Marian. 

Afwezig: Jan (migraine) Arenda 

            

1. Opening  

 

We openen iets later doordat er inlogproblemen waren met de MEET. Auke opent om 

19:41.   Marian notuleert. 

 

2. Vaststelling agenda 

Han is door omstandigheden verlaat en kijkt wanneer hij aan kan sluiten. 

Oorspronkelijk plan was dat de leerlingenraad deze vergadering zou komen. Dat is in overleg 

tussen Auke en Wilfred verplaatst naar een volgende fysieke vergadering. Zodra er weer 

fysiek kan worden vergaderd komt dit op de agenda. 

 

3. Han Sijbring (bovenschool directeur OPON) 

 

Huisvesting: 

Op dit moment zijn er drie klassen van de Eskampen gehuisvest in het Spectrum. Wat is 

hiervan de impact? (op de scholen, kinderen en ouders) Wat zijn de plannen voor het 

bestaan van beide scholen in Peize?  

De laatste jaren ligt de verhouding bij de aanmeldingen van vierjarigen 2/3 Eskampen tegen 

1/3 't Spectrum 

Op dit moment is het bestuur samen met het team van ‘t Spectrum aan het kijken hoe 't 

Spectrum zich beter kan profileren. Door een betere profilering hoopt het bestuur dat er 



   
 

   
 

meer inwoners uit Peize voor 't Spectrum gaan kiezen, waardoor er op een natuurlijke 

manier een gelijktrekking van de leerlingverdeling kan ontstaan. Uitgaande van 400/450 

kinderen in Peize zouden twee basisscholen binnen Peize bestaansrecht moeten kunnen 

hebben en zou het jammer zijn als ouders geen keuze meer kunnen maken omdat er maar 

een school is.  

Het opzetten van een nieuwe profilering van 't Spectrum heeft tijd nodig. Er is afgelopen 

jaar op 't Spectrum hard gewerkt aan het kiezen  van een nieuwe weg, bevragen hoe ouders 

tegen de scholen aan kijken en teamscholing. Op beide scholen is er sprake van een hoge 

tevredenheid van de ouders. OPON geeft aan dat er in ieder geval een tijdpad van 3 a 4 jaar 

wordt gegeven om te bekijken of dit nieuwe plan van aanpak aanslaat. De voorkeur blijft om 

ouders zelf een keuze te kunnen laten maken en niet te kiezen voor alternatieven zoals een 

leerling-stop op de Eskampen, wachtlijsten o.i.d. Mocht na dit tijdpad blijken dat er andere 

keuzes nodig zijn, zal daarover zeker gesproken gaan worden en staan er meerdere opties 

open. 

Over het uitwonen van groepen van de Eskampen in het gebouw van 't Spectrum kan Han 

het volgende zeggen: 

Bij een leegstand in een gebouw van OPON binnen een straal van 2 km, moeten die lokalen 

worden gebruikt. Huisvesting bijbouwen is een grote investering, waar de burgemeester 

niet voor kiest bij leegstand. Vorig schooljaar is de prognose voor de komende vier jaren 

gedeeld, gebaseerd op bevolkingsgegevens verstrekt door de gemeente en de huidige 

leerlingaantallen op de Eskampen. Als de instroom zo blijft als dat het nu gaat, is de 

instroom even groot als de uitstroom en stabiliseert het leerlingaantal. Uitwonen zal de 

komende jaren nodig blijven. We moeten het op dit moment met deze situatie doen. Op 

korte termijn zal de balans nog niet veranderen.  

Marjanne geeft aan dat er kinderen en ouders zijn die moeite hebben met het uitwonen. Is 

er een mogelijkheid om de groepen echt bij elkaar te plaatsen? Zodat er een eigen deel 

Eskampen is binnen het Spectrum?  

We zijn er te gast. Twee groepen zitten in een eigen deel, maar de andere groep zit beneden 

in het midden van de school.  Per schooljaar moet er in samenspraak worden gekeken naar 

de mogelijkheden. De situatie moet ook voor 't Spectrum een werkbare mogelijkheid zijn.  

Arne noemt: Moeten we het wel wij-zij noemen?  Je kunt ook kiezen voor een minder harde 

scheiding en verschillende stromingen in een school accepteren. Misschien iets voor de 

toekomst?  

Financieel is 1 school nadelig voor het budget, omdat er dan een Brinnummer verdwijnt en 

dus geld van de overheid. Maar als blijkt dat er over een aantal jaren toch over moet 

worden gesproken, gaat dat gesprek zeker plaatsvinden. 

 

ICT: Hoe is de beveiliging georganiseerd?  



   
 

   
 

Er zijn geen fysieke servers meer aanwezig in de scholen en er wordt gewerkt via de cloud. 

Heutink ICT is onze provider hierin en regelt de beveiliging. Door de leerkrachten wordt er 

gewerkt in Office 365, de leerlingen werken nog vanuit Google.   

DPA’s zijn uitgevoerd op de systemen. Er wordt nog gewerkt aan een document dat inzage 

geeft over het ICT deel. Zodra deze klaar is kan deze worden opgevraagd. Er is een 

functionaris Gegevensbescherming aanwezig bij OPON. 

Komt hacken veel voor bij basisscholen? Zowel bij Han als bij Auke zijn hierover geen 

gegevens bekend. Het systeem is naar verwachting niet belangrijk genoeg qua hoeveelheid 

om te hacken. 

Duurzaamheid: 

Er is een strategisch huisvestingsplan voor alle scholen van OPON. We bouwen 

toekomstbestendige gebouwen en passen binnen de mogelijkheden verduurzaming toe. In 

de nieuwbouw van de Marke wordt hier al weer anders mee omgegaan als bij de Eskampen. 

Vanuit GMR vorig jaar was er een positief resultaat die mogelijk in verduurzaming kon 

worden gestoken. Er wordt bij afschrijving van de huidige middelen gekeken naar een 

duurzamere oplossing. Zo wordt verlichting aangepast aan LED en worden waar mogelijk 

zonnepanelen geplaats op scholen. Zonnepanelen kunnen volgens Han niet op de Eskampen 

door de warmtepomp en andere installaties op het dak.  

Vanuit de GMR van 26 januari 2022:  

Belangrijkste aandachtpunt hierin was het verzelfstandigingsrapport. Gemeenteraad is nu 

nog toezichthouder voor het openbare onderwijs binnen Noordenveld. Er is gekeken of het 

onderwijs in Noordenveld ook via een zelfstandige stichting kan worden beheerd zodat de 

gemeente niet meer met dubbele pet op hoeft te zitten. OPON is binnen de gemeente al 

een verzelfstandigd systeem waardoor deze overstap een kleine stap is. De GMR heeft 

ingestemd met het rapport; dit gaat nu naar het college; daarna naar de gemeenteraad (2-9 

maart).  

4. Notulen 24 november 2021 

Verzoek om bij de actiepunten helder te benoemen wat bij elkaar hoort zodat direct 

duidelijk is welk actiepunt wordt bedoeld.  

Algemeen compliment aan de notulist: Er is een net en uitgebreid verslag neergelegd. 

Actiepuntenlijst 24 november:  

Nr.  Actiepunt  Wie  

1 Functieomschrijving penningmeester. Geagendeerd voor maart. Annelies 

3 Informeren of het 'meer lezen' in de nieuwsbrief aangepast kan 

worden 

Dit blijft een werk in uitvoering. We zijn overgestapt op een nieuw 

systeem, maar ook hierin is de beperking dat de tekst niet volledig 

Wilfred 



   
 

   
 

in de Nieuwsbrief kan komen te staan en er moet worden 

doorgeklikt. Ook de ‘externe specialist’ krijgt dit nog niet voor 

elkaar. 

Punt sluiten 

7 Inventariseren team invulling pauze 

Zie agendapunt 7. 

Punt sluiten 

Wilfred  

2 Meegeven MR krantje  

Gedaan, punt sluiten 

Arenda 

4 Meegeven brief Interpolis 

Gedaan, punt sluiten 

Arenda 

5 Verschillende opties m.b.t. Engels opsturen  

Gedaan.  

Met kerst is de Native speaker spontaan op het plein geweest en 

heeft daar voorstellingen gegeven aan een aantal groepen. 

Maandag 31 januari hebben Wilfred en Jan een afspraak met haar 

om verder te overleggen. 

Jan 

6 Doorsturen begroting OPON 

Nog niet gedaan. Inmiddels komt de definitieve begroting eraan en 

zal Arne deze gaan rondsturen. 

Arne 

 

Ingekomen en uitgaande stukken 

Registratie in het UBO-register voor de oudervereniging. Auke is ingeschreven als voorzitter. 

Iedereen die bij de KVK is ingeschreven moet daar bij aangemeld zijn. Actie: Annelies en 

Arenda, moet voor 27 maart. Bij wijzigingen in de samenstellingen moeten deze 

veranderingen worden doorgegeven bij de UBO/KVK.  

 

5. Ontwikkelingen school 

Afgelopen half jaar zijn we binnen OPON op een andere manier bezig gegaan met jaar-en 

schoolplannen. Wilfred heeft hiervoor scholing gevolgd. Hij ligt het nieuwe format jaarplan 

toe. (plan in ontwikkeling) 

We zijn als team en als individuele professionals bezig met het in beeld krijgen van onze 

professionele cultuur. Hiervoor vullen we een Quickscan Professionele schoolcultuur in die 

bestaat uit 7 hoofdonderwerpen. Het team heeft reeds in groepjes voor de school en 



   
 

   
 

individueel als leerkracht aangegeven wat de huidige situatie is en wat de wenselijke 

situatie kan zijn. 

Wilfred mailt welke zeven onderwerpen horen bij ‘Wat is een professionele cultuur? ‘ 

In het jaarplan wordt gesproken over het Portfolio. Dit onderdeel is in ontwikkeling. Passend 

bij alle methodische veranderingen en onze ontwikkeling binnen Dalton en BLP willen we 

het portfolio steeds meer uitbouwen. Leerlingen vullen nu een reflectieblad in en gaan 

steeds meer zelf bepalen wat er aan 'werkjes' in de rapportmap komt. Zo ontstaat er steeds 

meer een portfolio dat echt van het kind is en niet volledig gestuurd door de leerkracht. Wel 

zijn er lijnen waaraan het portfolio moet gaan voldoen om te zorgen dat er diversiteit in de 

werkjes zit.  

Marjanne vraagt of de werkgroep Portfolio bij ontwikkelingen dit binnen de MR eens toe 

zou kunnen lichten.  

Auke: Is het een optie dat er op de dag voor de vergadering een stukje schoolontwikkeling 

wordt rondgemaild? Dan kan dit van tevoren worden gelezen en kort worden besproken. 

Iets om over na te denken zodat het minder vergadertijd inneemt. 

6. Lunch op school 

Wat er binnen de Mr is besproken n.a.v. de schoolvragenlijst onder ouders, is gedeeld met 

het team. Tezamen met wat er in de werkwijzer staat over de lunchtijd. (zie ingevoegd 

stukje) 

Gekopieerd uit de werkwijzer: 

Lunchtijd = lestijd! 

De lunchtijd, tussen 11.45u – 12.00u (groep 3 en 4) en 12.15 – 12.30u (groep 5 t/m 8) is LESTIJD! Daarom 

moet dit goed worden vastgelegd. 

Groep ½: lunch tussen 12.00u en 12.30u. Is geen onderwijstijd. 

Groep 3: 1x schooltelevisie; 4x voorlezen / stillezen 

Groep 4 t/m 8: 1x schooltelevisie; 2x voorlezen; 2x stillezen 

Het team heeft de vraag gekregen of deze werkwijzer nog actueel is en hoe de huidige 

invulling onder het eten in de klas is. Het stillezen gebeurt om praktische redenen (knoeien 

en boeken) weinig tot niet onder het eten. Daarvoor in de plaats wordt de tijd gebruikt voor 

evaluaties en ook voor luisterinstructies. 

Het team geeft aan dat ze het fijn vinden zoals het nu gaat. Het team geeft aan dat alles 

onderhevig is aan de omstandigheden en veranderingen van de dag, zoals het hele 

onderwijs. Lunchtijd is onderwijstijd zodat de leerlingen de niet-onderwijstijd buiten kunnen 

zijn. 

Doordat dit punt vanuit de ouderenquête naar voren is gekomen, moet er ook een 

terugkoppeling komen naar de ouders. We laten dit terugkomen in het stukje van de MR in 

de nieuwsbrief. 



   
 

   
 

Opmerking tussendoor over de nieuwsbrief: Kan de opzet van het MR-stukje 

overzichtelijker? Het staat nu in volzinnen achter elkaar geplakt. Is het mogelijk 

opsommingstekens te plaatsen? 

 

7. GMR 

Vakantieplanning voor komend schooljaar staat nog even on-hold i.v.m. mei/juni vakantie. 

Normaal zouden er twee weken meivakantie zijn, maar komend schooljaar is het aantal 

weken naar de zomervakantie dan relatief veel. Er wordt nu gekeken naar de wens om deze 

vakantie te splitsen in 2x een week. Er is hiervoor een enquête uitgezet onder de 

leerkrachten. 

 

8. Pleinpraat 

Zelftest: Krijgen de kinderen ze mee? Of lag het niet meekrijgen aan de leveringen?  

Leveringen liepen erg achter. Vanaf deze week is er weer voorraad binnengekomen. 

 

9. Rondvraag 

Annelies: Hoe staat het met het schoolpleinplan? 

Wilfred heeft met de instanties overlegd gehad, is druk bezig met het plan, maar Sports 

2Play is niet in staat zo snel te handelen. Er wordt nu onderzocht of deze instantie buiten 

spel te zetten is en er een andere partij kan worden betrokken, die ook nog eens snel kan 

handelen. 

 

10. Sluiting  

Om 21.03 wil Auke de vergadering sluiten, maar Annelies wil nog een compliment geven aan 

Wilfred over de mails die deze week rondom de veranderde regelgevingen zijn 

gecommuniceerd. 

 

 

Vergaderingen schooljaar 21-22: 

 

Maandag 28 maart 

Dinsdag 19 april 

Woensdag 1 juni 

Maandag 4 juli 

 

Actiepunten:  



   
 

   
 

Nr.  Actiepunt  Wie  

1 Functieomschrijving penningmeester. Geagendeerd voor maart. Annelies 

2 Aanmelden UBO register voor 27 maart Annelies, Arenda 

3 Mailen 7 onderwerpen van de professionele schoolcultuur Wilfred 

   

   

5 Engels vormgeven in de school (opzet) Jan/Wilfred 

6 Doorsturen begroting OPON Arne 

 


