NOTULEN
Vergadering medezeggenschapsraad onderwijsteam 5

Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

4-2
Locatie:
Online via Skype
19.00 uur
Notulist:
Kevin
Robert (vz), Rixt, Kevin, Marijke, Mirjam (dir.), Thijs (mbv), Anita, Ittie, Sylvia
Theatske

1.

Opening
De vergadering is om 19.00 uur via Skype geopend.
Hij wordt 19:15 gestart.
Voorstellen nieuw OMR lid: Sylvia Feenstra

2.

Vaststellen agenda
Er worden geen items toegevoegd.

3.

Notulen vorige vergadering (24-09-2020)
Geen bijzonderheden. Wordt online gezet.

4.

MR/OR zaken
- Corona, stand van zaken
Anita: geeft aan dat ze deze ronde van de lockdown veel beter vond dan de eerste
ronde.
Bijzonder dat er vergaderingen worden gehouden onder schooltijd. Dit heeft ze wel
vervelend gevonden. Mirjam geeft hierover aan dat dit heel vreemd is.
Vergaderingen zijn niet onder schooltijd geweest.
Rixt: Heeft wisselende ervaringen. Geen klachten vanuit andere klassen. Ze vond het
fijn dat haar kind een flink deel van de dag gezamenlijk met de klas online kon zijn.
Er was niet altijd duidelijkheid tussen de leerkrachten van haar groep. Er kwam snel
duidelijkheid toen Mindou weer terug kwam.
Robert: Zijn de kinderen nog allemaal in beeld? Onderzoek geeft aan dat een groot
deel niet alle kinderen in beeld heeft. Dit is bij onze scholen niet het geval.
Mirjam: Het staat haar tegen dat de media veel spreekt over achterstanden. Dit
vindt zij erg jammer. Niet iedereen hoeft een Havo kind te worden.
Sylvia: Vond het heel mooi om te zien dat kinderen ook leerkrachten weten te
helpen.

-

Scholen weer open.
Noodopvang stopt wanneer de kinderen weer gewoon naar school gaan.
“Iemand in klas ziek, dan 5 dagen in quarantaine.” - Dit brengt natuurlijk wel wat
consequenties met zich mee. Kinderen thuis, na vijf dagen een test. Wordt er geen
negatieve uitslag neergelegd, wordt het tien dagen.
Sneltest - niet fysiek aanwezig, waarschijnlijk wel voorrang bij de teststraat. Dit is
moeten we nog bevestigen. Protocollen van Po-raad zijn nog net iets te vers van de
pers.
Maatregelen:
- Collega’s 1,5m afstand.
- Zoveel mogelijk ook met kinderen
- Mondkapje - Beide scholen kunnen de groepen 7/8 op de gangen uit
elkaar houden. Hier zullen geen maatregelen nodig zijn.
- Verder volgen we de beslisbomen van de PO-raad.
- Schoolfruit mag niet doorgaan volgens de maatregelen.
Anita: Er zijn signalen vanuit de klas van haar zoon dat de leerkracht het mondkapje
gaat dragen. Dit is anders dan afgesproken.
Mirjam geeft aan dat we steeds met elkaar in gesprek blijven om te kijken of het
nodig is.

5.

Schoolse zaken
- Tienerschool
De website is online. De reclamecampagne is gestart.
Spoedig wordt duidelijk hoe de MR van de Zuyderzee nu in de zaak staat. Dit lijkt
positief.
In principe kunnen de kinderen van groep 7 en 8 zich aanmelden. Mirjam geeft aan
dat we de kinderen die nu in groep 8 zitten ook nog de kans willen geven om zich
aan te melden. Zeker gezien het uitstellen van de niveaukeuze.
Er zullen verschillende informatie momenten georganiseerd worden.
Anita: de lestijden 09:00 - 15:00. Deze sluiten niet aan met de opvang. Mirjam geeft
hier aan dat ze het even mee neemt.
-

Stand van zaken: Fusie Gearhing en Odyssee
Weinig nieuws.
Nieuwe fusiedatum is vastgelegd op Augustus 2021.
De aankomende banenmarkt zal een gezamenlijke aangelegenheid zijn
Het servicekantoren zullen samengaan in Bolsward.
Het effect voor onze beide scholen zal zeer klein zijn.

-

6.

Samenwerking peuters - school
Is nu een lastige situatie door Corona. Dit wordt later weer opgepakt.
Momenteel is het stil.

OMR zaken
- Begroting OT5
De grootste verandering is de schoonmaak. Deze is opnieuw uitbesteed, daardoor is
het een stuk duurder geworden. Vanuit bestuursniveau wordt hier extra geld voor
vrijgemaakt.
Het bestuur komt met een bate van 3,5% op de begroting. Dit zorgt ervoor dat de
vrij hoge min die er nu bij de lasten staat, wordt gecompenseerd.
Ook komt het bestuur met een aantal extra baten waardoor er het batenpotje flink
aan gedikt is.
-

7.

Voorzitterschap OMR OT5
Robert zit er nu bijna 6 jaar bij. Zijn dochter gaat dit jaar van school en is dus
aftredend.
Robert stelt Anita voor als nieuwe voorzitter. Je kunt je nog tot 01-04 aanmelden
voor het voorzitterschap. Anita is zelf nog niet helemaal overtuigd, maar is bereid de
hamer over te nemen wanneer er geen tegenkandidaten zijn.

Mededelingen / Rondvraag
Sylvia: Leerlab, Henriette had aangegeven dat ze meer met teams wilde gaan
werken. Sylvia vraagt zich af of dit al rondgevraagd is bij de leerkrachten. Kevin geeft
aan dat dit het geval is.
Anita: werkgroep “Wat als er een kind thuis komt te zitten?” - Hoe staat het
hiermee?
Mirjam geeft aan: kinderen die “slechts” verkouden zijn, mogen naar school.
Wanneer een kind langer thuis moet zitten, moet er een oplossing gezocht worden
op het moment in betreffende klas/situatie.
Wanneer er een hele klas thuis komt te zitten, dan gaan we gelijk over op
thuisonderwijs zoals in de huidige situatie.
Rixt: Noodopvang - Was super. Maar waarom niet gewoon ook op de Meerpaal?
Mirjam geeft aan: We kunnen er nu geen toezeggingen doen voor een volgende
ronde. Wel kunnen we kijken naar mogelijkheden. Bijvoorbeeld leerlingen in
dezelfde lokalen bij leerkrachten die hun lessen aan het geven zijn. Met OA op de
achterhoede.
Anita geeft aan dat ze het raar heeft gevonden om te horen dat Tweespan en
Meerpaal tegelijk op dezelfde locatie waren. Mirjam noemt dat de groepen netjes
verdeeld waren waardoor er geen te grote groepen waren.
Marijke: Gymlessen worden de eerste week buiten gedaan. Ze hoopt dat ze de
lessen daarna weer in de gymzaal kan laten draaien. Hier komt later uitsluitsel over.

Anita: De komende week wordt het koud en nat. Wanneer ze veel buiten spelen,
zullen ze nat binnen (kunnen) komen. Wat doen we daarmee? Marijke geeft aan dat
ze extra kleren mee kunnen/moeten nemen.
Mirjam: Er komt een presentje voor de ouders van beide scholen om de ouders te
bedanken voor de inzet en het geduld in de afgelopen periode.
8.

Sluiting
20:50 wordt de vergadering gesloten.
Volgende vergadering:
15-04-2021 - 19:00 (Tweespan/online)

