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

13 februari 2020
Locatie:
Tweespan
19:30
Notulist:
Kevin Jellema
Robert (vz), Rixt, Kevin, Ittie, John, Anita, Thijs (mbv.), Mirjam (dir.)
Marijke, Janna

1.

Opening
De vergadering wordt geopend om 19:40

2.

Vaststellen agenda
Akkoord

3.

Notulen vorige vergadering
Akkoord

4.

OR zaken
Staking vs ouders
Er zijn ingekomen stukken over de staking. Een aantal ouders zijn boos over de situatie. Het
is een lastig parket en de meningen zijn zeer verdeeld. Mirjam geeft aan dat de situatie heel
moeilijk is.
In de media wordt gesproken over een maandelijkse staking over de 3e dinsdag van de
maand. Daardoor wordt het steeds lastiger.
De directeuren van de Gearhing gaan de bonden vragen om de stakingskas uit te laten
betalen om zo evt. opvang te financieren.
De opvangen zouden duidelijk moeten communiceren over de kosten. Deze zijn veel minder
hoog, met name door overheidsgelden, dan wat men denkt. Hierdoor zouden de
schuldgevoelens van scholen veel minder hoog hoeven zijn. Mirjam neemt contact op met
villa Oreon, Kino en Doomijn.
Mirjam wil in de teams bespreken hoe we dit in de toekomst zouden kunnen/moeten
opvangen.

5.

Schoolse zaken
- Begroting
o De begroting is vastgesteld met een positief resultaat.
- Plein
o Meerpaal heeft het een en ander al geplaatst van het groene schoolplein.
o Tweespan is al geruime tijd bezig met het schoolplein. Subsidies en gelden
zijn binnen en komende week gaat de handtekening op de offerte. En gaan

-

-

ze z.s.m. aan het werk. Het plein zal gefaseerd veranderd worden. Vrijwel
helemaal.
Tienerschool
o Er is begeleiding van stichting Nieuw Onderwijs om er voor te zorgen dat we
goed voorbereid zouden kunnen starten.
De MR van Zuyderzee is nog in gesprek.
Er zijn ook PR-mensen ingevlogen om het hele geheel naar buiten te
brengen wanneer het gaat starten.
Meerpaal: ruimte en toiletten
o Mirjam is wederom bij de gemeente geweest en zij geven nog steeds geen
gehoor en wijzen naar de Dam als alternatieve locatie.
Ook is dit neergelegd bij het bestuur van de Gearhing. Zij staan positief
tegenover een noodlokaal op het plein. En daarbij is er een offerte
aangevraagd.
Rixt noemt vanuit blauwdrukken van de bouw voorheen dat de teamkamer
als “klein” lokaal. Afgelopen jaar is gekozen om hier OA kwijt te kunnen.

-

-

-

Hoe het in de toekomst gaat lopen, moeten we afwachten.
Meerpaal: groep 7
o Mindou vd Veen is gestopt bij de Meerpaal als Loco-coördinator. Baukje
Schippers heeft deze taken overgenomen. Hierdoor viel een gat in groep 7.
Dayonne Verheul neemt deze plek in voor drie dagen in de week.
Tweespan: wisseling leerkracht 8
o Alya en Tineke stoppen als leerkrachten voor groep 8. Mirthe (?) neemt 2
dagen voor haar rekening en Janna neemt de overige drie dagen opzich.
Alya heeft een baan aangenomen op een andere school.
Tweespan: er komen nieuwe leerling setjes om mee te werken. Waaronder ook
statafels.
OT5 / Prokino / st Jozef organiseert een gezamenlijke ouderavond voor alle ouders
in Lemmer. Bart van Campen wordt ingevlogen om deze avond te draaien.

6.

OMR zaken
-

7.

Mededelingen / Rondvraag
Anita – Filmpjes gezien van Oer. Thuis besproken, wordt dit nog steeds gedaan? Kind heeft
het gevoel niet. Mirjam legt het nog bij de teams neer. Zij ziet echter wel veel kinderen naar
buiten komen voor een lesje. Het loopt nog steeds wel.

8.

Sluiting
21:00

Volgende vergadering:
Datum 12 maart, 19.00 uur en locatie Meerpaal,, mocht er te weinig input zijn wordt deze
verplaatst naar de eerst volgende (23 april).

