NOTULEN
Vergadering medezeggenschapsraad onderwijsteam 5
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

15-4
Locatie:
Online via Skype
19.00 uur
Notulist:
Kevin
Robert (vz), Rixt, Kevin, Marijke, Mirjam (dir.), Anita, Sylvia, Thijs (mbv)
Ittie

1.

Opening
De vergadering is om 19:06 uur via Skype geopend.

2.

Vaststellen agenda
Extra puntje vanuit Anita - Reken- en taalonderwijs (punt 5)

3.

Notulen vorige vergadering (04-02-2021)
Geen bijzonderheden

4.

MR/OR zaken
- Veel signalen over pestgedrag (Tweespan)
Dit gaat niet om haantjesgedrag, maar het komt neer op geweld. De ouders komen
niet bij de leerkrachten, maar hebben het er onderling over.
Robert geeft aan dat we geen individuele gevallen benoemen. Ouders zouden naar
leerkrachten of de anti-pestcoördinatoren, Janna en Theatske, kunnen.
Op de website van de Meerpaal zou aangevuld kunnen worden dat Mirthe
Kallenkoot de anti-pest coördinator van de Meerpaal is.
Voor beide scholen kan het goed zijn om het weer even in de nieuwsbrief te
noemen.
-

5.

Pauzes ivm nuttigen fruit/brood en spelen buiten (Tweespan)
Door verscheidene redenen m.b.t. handen wassen etc, krijgen de kinderen te weinig
tijd om hun eten te nuttigen in een pauze. Dit komt bij meerdere klassen daarvoor.
Mirjam gaat dit bij het team neerleggen. We zullen kijken hoe we de kinderen extra
tijd kunnen bieden of fatsoenlijk hun eten op te krijgen.

Schoolse zaken
- Tienerschool
We gaan er van uit dat, met de huidige omstandigheden en gesprekken, we volgend
jaar kunnen starten met de tienerschool. Ook de media geeft bevestiging dat het
concept Tienerschool erg goed kan gaan werken in de komende jaren.
Anita: als het nu zo goed loopt, hoe komt het dan met de reguliere klassen. Komen
door het initiatief Tienerschool combinatieklassen om de hoek kijken?
Mirjam geeft aan dat ze dit nog niet verwacht. Dit zou eventueel kunnen komen.
Als het een dusdanig succes wordt dat het twee klassen zouden moeten worden,
dan wordt er wel even goed nagedacht of het mogelijk/wenselijk is.

-

Zelftesten Covid-19
De overheid geeft basisscholen de mogelijk om de leerkrachten zichzelf vrijwillig te
laten testen met de zelf-sneltest. Leerkrachten krijgen dan een set mee naar huis
om zo uit te sluiten dat leerkrachten zonder klachten wel het virus zouden
overdragen.
Bij positief resultaat zullen leerkrachten alsnog naar de teststraat van het GGD
moeten.
Dit gaat vanaf komende maandag 19-4-2021 zijn.
Leerlingen zullen hier niet mee getest worden.

-

Bezetting Meerpaal
Mindou is afwezig door ziekte. Haar duo-collega Ester Huitema valt voor haar in. Zij
draait daardoor nu veel extra uren. Er is een nieuwe leerkracht aangenomen om de
verdeling weer rustig terug te draaien.
Chantal is gestopt als onderwijsassistent bij de Gearhing. In tussen zijn er twee
nieuwe onderwijsassistenten aan genomen.
Zowel de nieuwe leerkracht en onderwijsassistenten hebben nog te maken met een
opzegtermijn.

-

Reken- en taalonderwijs
In de media wordt gesuggereerd dat het Reken- en taalonderwijs ver achter blijft.
Hoe zit dat op onze scholen?
We zijn op beide scholen goed bezig. Daarnaast hebben we ten alle tijden te maken
met kinderen. Die zijn altijd verschillend en hebben hun eigen talenten.
Mirjam geeft aan dat het handig is om ook weer even te noemen in de
nieuwsbrieven dat we op onze scholen heel goed bezig zijn.
Mirjam voegt toe dat de Meerpaal in Maart bezoek hebben gehad van de
onderwijsinspectie over kansrijk adviseren. Zij waren dik tevreden. Aangezien de
Tweespan op dezelfde manier werkt, is het daar ook goed.

6.

OMR zaken
- Opleidingsbudget basiscursus MR (reminder)
VOO.nl - goede ervaringen mee. 1 a 2 avonden (paar uurtjes) wordt gesproken over
hoe de OMR eigenlijk werkt. Er is budget om hier extra kennis over te vergaren. Je
kunt je aanmelden via Robert.
-

Nieuwe vergaderdata*
Vergaderdata 2021-2022: •
week 39: Do. 30 september 2021
19.00 uur Meerpaal
week 47: Do. 25 november 2021
19.00 uur Tweespan
week 03: Do. 20 januari 2022
19.00 uur Meerpaal
week 15: Do. 14 april 2022
19.00 uur Tweespan
week 25: Do. 23 juni 2022
19.00 uur Meerpaal
Deze kunnen wijzigen door nieuwe bestuurs- en teamkalenders.

-

Voorzittershamer
Anita is vanaf volgend schooljaar de nieuwe voorzitter van de OMR.
Zij zal in de komende periode ingewerkt worden door Robert.

-

Vacature MR Meerpaal
We zullen bij de Meerpaal een vervanging voor de diensten van Robert moeten
vinden.
Dit zullen we ook in de volgende nieuwsbrieven moeten meenemen. Robert maakt
een vacature tekst en stuurt die naar Baukje.

7.

Mededelingen / Rondvraag
Geen bijzonderheden.

8.

Sluiting
20:15 wordt de vergadering gesloten.

Volgende vergadering:
Donderdag 17 juni 19:00 (Meerpaal/online)

