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Leden  
De MR bestond in het schooljaar 2019 – 2020 uit:  

• Marjan Zijlstra, oudergeleding, voorzitter  

• Aukje Leistra, oudergeleding  

• Margreet Hamstra, oudergeleding  

• Pietsje Postema, personeelsgeleding, secretaris  

• Aliza Visser, personeelsgeleding, penningmeester  

• Robert van der Werf; personeelsgeleding  

  
Dicky Douma is in het voorjaar van 2020 uit de MR gegaan in verband met zijn benoeming tot 
directeur op De Mienskip. Robert van der Werf heeft de taken overgenomen. Aliza Visser heeft de 
taken van Janet Wijngaarden overgenomen. 
 
Vergaderingen  
De MR heeft 6 keer vergaderd en tussendoor is er -waar nodig- contact geweest met de directie. In 
de vergaderingen zijn de volgende terugkerende items aan de orde geweest: vragen aan de directie, 
bespreken van GMR zaken (agendapunten voor de eerstvolgende GMR vergadering) en informeren 
van de ouder- en personeelsgeleding over en weer.   

  

De MR heeft zich laten informeren over de plannen van de directie, de uitvoering van de plannen 
(beleidsvoornemens) en lopende schoolzaken. Waar nodig is gebruik gemaakt van het advies- of 
instemmingsrecht.  
 

Jaarplan  
Bij de start van ieder schooljaar stelt de MR een jaarplan op waarin de taken 
en verantwoordelijkheden, benoemingsperiodes, rooster van aftreden, vergaderplanning, 
scholingsbehoefte en begroting worden verwerkt. Het actuele MR-jaarplan is te vinden op 
www.demienskip.nl 
 
High lights van de behandelde onderwerpen 
 

Werken in domeinen 
De Mienskip is aan de slag gegaan met het invullen van het onderwijsprogramma a.d.h.v. de 
domeinen: mens en maatschappij, natuur en techniek, taal en cultuur, sport en spel en kunst en 
expressie. De vakken rekenen, taal en lezen vinden in de ochtend plaats.  De domeinen mens en 
maatschappij, natuur en techniek, kunst en expressie worden geïntegreerd en dus in samenhang 
aangeboden. Ter ondersteuning is de wereldoriëntatiemethode Blink aangeschaft. 

  

Opleidingsschool  
De Mienskip is een opleidingsschool (OIDS). Er is een samenwerking met NHL/Stenden en de 
Mienskip. Dit betekent dat er veel stagiaires aanwezig zijn op de Mienskip, leerkrachten zijn coach 
voor de stagiair. Deze studenten worden tevens begeleid tijdens de stagedagen op de Mienskip door 
begeleiders vanuit NHL/Stenden en Roobol (Michiel Veenstra). Dit biedt ruimte aan potentiële 
leerkrachten om vooral op de werkplek te leren. Er vindt kennisuitwisseling plaats tussen stagiaires 
en leerkrachten, de begeleiders van OIDS geven hier invulling aan. 
 

Verkeersveiligheid  
De Mienskip maakt nog steeds gebruikt van de extra parkeergelegenheid Essentra. Het schelpenpad 
voor de aanleunwoningen is verbreed, zodat men daar over kan fietsen/ wandelen. In verband met 
Covid-19 is het voor de vakantie een stuk rustiger geweest met betrekking tot het parkeren. Veel 
ouders brengen nu de kinderen lopend, op de fiets zetten hun kind af (tút en der út).  
De verkeersveiligheid rondom school blijft een punt van aandacht. 
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Vreedzame School  
De Mienskip is een Vreedzame School. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal 
staat. Leerlingen van groep 7 en 8 zijn opgeleid tot mediatoren. In de pauzes zijn mediatoren op het 
plein aanwezig, herkenbaar door de hesjes. De kinderen kunnen de mediatoren benaderen om 
samen met hen conflicten op te lossen. Ze maken hierbij gebruik van een stappenplan. De MR van de 
Mienskip vindt de doorgaande lijn van de Vreedzame School zichtbaar. Tevens heeft de Mienskip een 
actueel anti-pestprotocol, dit schooljaar is het niet noodzakelijk gebleken om dit protocol in te 
zetten. 
 
Ad interim directie 
Wessel Spijkerman trad in december 2019 af als ad interim. Marja Putman nam tijdelijk de 
directietaken als ad-interim directeur over, samen met Dicky Douma (leerkracht groep 8). De MR is 
betrokken geweest bij de procedure voor de aanstelling van de nieuwe directeur. Uit de 
selectieprocedure is Dicky Douma benoemd als directeur.  
 
Covid-19 
Vanaf maart 2020 hebben we allen te maken gehad met de regelgeving omtrent Covid-19, waarbij de 
basisscholen 10 weken volledig dicht moesten en de leerlingen thuisonderwijs kregen. Daarna volgde 
een periode van 4 weken hybride onderwijs, waarbij de leerlingen om de dag naar school konden en 
thuiswerk kregen op de dagen dat ze niet op school waren. De MR is in deze periode betrokken en 
geraadpleegd met betrekking tot het inzetten van de maatregelen voor De Mienskip. 
 

Excellente school 
De Mienskip heeft sinds 2013 het predicaat Excellente School verkregen. In die jaren bleek reeds dat 
de school goed presteerde en uitstekend functioneerde. In 2018 is dit laatste wederom bevestigd. 
Het thema zorg en begeleiding en differentiatie op zeven niveaus zorgen voor een herkenbaar 
excellentie gebied. In de doorontwikkeling van het excellentieprofiel wordt de komende schooljaren 
gewerkt aan het vormgeven van het werken in domeinen op 7 niveaus. Het domein Taal en Cultuur 
(met Engels en Frysk) wordt hierbij als eerste uitgewerkt.  
 
Interne audit 
De directeur heeft de MR geïnformeerd n.a.v. de interne audit in maart 2020, waarbij auditoren 
vanuit Roobol een bezoek brachten aan de school. Het team heeft een presentatie gegeven over de 
werkwijze en specialiteiten van de Mienskip. Tijdens de audit zijn klassenbezoeken gedaan in alle 
groepen, waarbij de focus lag op het didactisch handelen en de zichtbaarheid van de zorgstructuur in 
het werken op 7 niveaus. De auditoren gingen in gesprek met directie en de intern begeleider 
omtrent de zorgstructuur, doorontwikkeling van het excellentieprofiel en het didactisch handelen in 
de klas. Ook hier kwam naar voren dat de school goed presteerde en functioneerde.  
 

Schooljaarplan en schooljaarverslag 2019-2020  
Het schooljaarplan en schooljaarverslag 2019-2020 zijn vanuit de directie toegelicht in de MR, de 
personeelsgeleding van de MR heeft hiervoor instemming verleend. 
 
Formatieplan  
Op de Mienskip wordt in het aankomend schooljaar 2020-2021 gewerkt in 10 leerjaargroepen, start 
oktobertelling 231 leerlingen, waarbij er in de onderbouw wordt gewerkt in 3 groepen 1-2. Om 
leerlingen extra te begeleiden en ondersteunen is in de formatie ingezet op extra 
onderwijsassistenten. In totaal 5 onderwijsassistenten werken volgens een begeleidingsrooster met 
leerlingen in de groepen.   
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Financiële begroting MR  
De financiële begroting voor de MR bleef onveranderd.  
 
Uitgaven:  
MR-servicepakket VOO: € 598,50  
(5 uur begeleiding en advies, MR helpdesk per mail en telefoon, vast aanspreekpunt)  
Administratiekosten: € 20,-  
Abonnementen vaktijdschriften: € 150,-  
  
Hiermee zijn de belangrijkste onderwerpen van de MR in het schooljaar 2019-2020 beschreven.  

  

Namens de MR van de Mienskip  
 
 
 
  

  
  

 


