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

30-9
Locatie:
Meerpaal
19.00 uur
Notulist:
Kevin
Anita (vz), Rixt, Kevin, Marijke, Mirjam (dir.)(Team), Thijs, Theatske, Ittie, Sylvia
Theatske en Atte

1.

Opening
19:10

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen vorige vergadering

4.

MR/OR zaken
- Nieuwe deelnemer Meerpaal
Atte Postma – vader van Twee kinderen op de Meerpaal (gr. 4 en 8)
-

dd 17 juni 2021

Maatregelen Corona en versoepelingen
Er is een nieuwe beslisboom voor de huidige situatie. Hierin staat bijvoorbeeld dat
er bij als enkele leerling in een groep ziek, de hele klas niet meer naar huis hoeft. Bij
meer leerlingen kan GGD anders besluiten.
Het is de wereld nog niet uit. We zullen dus wel alert moeten blijven.
Tweespan heeft last gehad van meerdere groepen die naar huis moeten.
Anita – situatie rondom ouders in school (Tweespan) is niet duidelijk genoeg.
Even snel doorgeven van informatie door ouders aan leerkracht mag weer. De
ouderochtend op woensdag zijn nog in bespreking. Wellicht dat Leerkrachten wel
duidelijker kunnen zijn tegen ouders.

-

-

Ontwikkelplan voor komend schooljaar (beide scholen)
De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet. Het komende jaar gaan we hier
hard mee verder. Maar er zijn nieuwe punten erbij gekomen.
Jeelo in de Tweespan
Tweespan gaat dieper in op de methode Jeelo. (Wereldorientatie en later wellicht
taal en rekenen) – hier komt een brede koppeling naar de bedrijven en instellingen
in de omgeving. Er is een pilot gestart om te kijken of het wat is.

5.

-

Nieuwe rekenmethode (beide scholen)
Beide scholen kijken naar een nieuwe rekenmethode. Er zijn al werkgroepen
opgestart om hier invulling aan te geven.

-

Rekencoördinaten Anna en Hendrika – plan goede rekenaars
Anna (Meerpaal) en Hendrika (Tweespan) zijn druk aan de studie voor het certificaat
Rekenspecialist. Waarbij Hendrika ook druk doende is voor de sterkere rekenaars.

-

Monika taalspecialist, Janna in de Tweespan
Frysk – Populatie was altijd redelijk klein. De onderwijsinspectie wil graag naar een
hoger niveau. Er wordt gekeken naar hoe we de Friese lessen weer meer gaan
oppakken dan dat we de afgelopen jaren hebben gedaan.

-

Beweging in de school
Anita: Er werd de vorige vergadering genoemd dat Marijke een keer per week elke
groep les zou geven. Dit is echter niet helemaal het geval. Marijke werkt nu samen
met meester Nykele. Daardoor krijgt elke klas minstens een keer per week les van
een vakleerkracht.

Schoolse zaken
- MR tienerschool
De inspectie ziet het aantal tienerscholen uit de grond schieten. In vele verschillende
varianten. Er worden ook onderzoeken gedaan naar de werkingen van alle
verschillende concepten.
Anita: Waarom heeft de Tienerschool nog geen eigen BRIN nummer?
Volgens de wet bestaat de Tienerschool niet als losse school. Deze overkoepelt een
deel primair en een deel voortgezet onderwijs. Kinderen in de basisschoolleeftijd
horen onder het BRIN nummer van de Tweespan. Kinderen van voortgezet leeftijd
horen bij de BRIN van de Zuyderzee.
Mirjam geeft aan dat we even contact moeten zoeken met de leerkrachten van de
Tienerschool om te kijken of er nog ouders vanuit de Tienerschool kunnen
aanschuiven.
Wellicht dat we volgend jaar kunnen gaan kijken of er ook leden van de MR van
Zuyderzee aan zouden kunnen sluiten.
We kunnen ook kijken of op afroep ouders/leerkrachten van Tienerschool langs
kunnen komen. Wellicht zelfs online.
-

Telefoons van kinderen op school
Meerpaal:
Niemand heeft een telefoon mee. Alleen als ze verderaf wonen hebben ze hem bij
zich. Dan kunnen ze hem inleveren bij de leerkracht. In principe blijft deze anders in
de kluis.

Tweespan:
Leerkrachten nemen het over het algemeen ’s ochtends in. Anita geeft aan dat de
kinderen hem ook wel eens in de lade hebben. Hier zijn dus verschillende regels in
beide scholen.
Wellicht even scherp stellen op beide scholen. Wellicht via een nieuwbrief of Parro
ook even scherp stellen bij de ouders.
-

Ervaringen invulling NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Meerpaal:
Nieuwe leerkracht in groep 8b is fijn gestart. 8a had wat opstart problemen, maar
loopt op dit moment weer beter.
Tweespan:
Er wordt gezocht naar een extra leerkracht om de uren van de leerkrachten die van
NPO extra uren te kunnen opvangen.
Na de herfstvakantie hopen we de uren op beide scholen op te vangen.
Gymuren worden mooi opgevuld.

6.

OMR zaken
-

7.

Mededelingen / Rondvraag
Rixt:
Bedankt voor het bedankje.
• Mogen we vanuit de Dickens commissie weer in de scholen om de kinderen te
werven voor het Dickens festijn met kerst?
Met een of twee man moet dat geen probleem zijn. Bespreek dit wel even goed met
de locatie coördinatoren.
Anita:
• Het rapport is niet heel overzichtelijk meer. Ook zijn er verschillende formaten
mappen op de Tweespan.
We kijken naar grotere rapportmappen en wellicht duidelijkere indeling qua
groepen.
Kevin:
• Is er iemand die het notuleren van mij wil overnemen?
We gaan de komende vergaderingen op tourbeurt notuleren. Kevin zorgt dan voor
blanco bestand en de digitale middelen on site.
Mirjam:
• Kunnen we de vergadering van 25-11 versplaatsen ivm andere verplichtingen die
19:00 pas stoppen.
Ja, dit gaat naar 18-11 om 19:00

Thijs.
•
8.

Het WVP komt de volgende keer aan de orde.

Sluiting

Volgende vergadering:
donderdag 18 november 2021 om 19 uur bij De Tweespan

