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

9 mei 2019
Locatie:
De Dam
19:30
Notulist:
Kevin Jellema
Robert (vz), Rixt, Kevin, Janna, Marijke , Kim, John, Mirjam (dir.), Thijs
Mirthe (schoolkamp), Tineke, Marlies,

1.

Opening
-

2.

Vaststellen agenda

3.

Notulen vorige vergadering
…

4.

OR zaken
Tekenfund – Rixt heeft zelf research gedaan. Tekenfund is niet een heel vriendelijk concept.
En pleit er voor dat we niet meer met hen in zee gaan. Misleidend en competitief.
Voor het bedrag wordt een duikelrek aangeschaft. Dit is natuurlijk een mooi resultaat.

5.

Schoolse zaken
- S.O.P. Schoolondersteuningsprofiel
Een school is verplicht een te hebben. Deze waren vrij groot. Het is een behapbaar
document geworden in het i.p.v. 25 pagina tellende document.
De OMR heeft het document ondertekend en heeft hem dus positief beoordeeld.
- Tevredenheidsonderzoek
Mirjam geeft aan dat het respons onder ouders vooral erg laag was. Dus wordt er
gekeken of er een volgende keer andere mogelijkheden zijn om de benodigde
informatie bij de ouders weg te krijgen.
Ze geeft ook aan dat bij vooral het onderdeel incidenten de vraagstelling heeft
gezorgd voor rare uitkomsten. De vraagstelling zal een volgende keer aangepast
worden en meer begeleid worden door de leerkrachten.
De enquête veiligheidsbeleving naar de leerlingen is verplicht. Naar ouders niet. De
verplichting wordt eigenlijk al gedekt door het afnemen van de vragenlijsten van
Zien!
Dit is de laatste maal dat deze specifieke lijsten worden afgenomen.

- De mogelijkheden en grenzen
Het document is voor nieuwe ouders, maar ook leerkrachten die op de school
komen werken. Zo weet een ieder hoe de school omgaat om ongewenst en gewenst
gedrag.
Vooral de bewoording van het document is aangepast en gericht op voorkomen
i.p.v. genezen.
Leerlingarena’s: worden deze gedaan op de Meerpaal? Mirjam komt hier op terug
bij Mindou.
- Talentimpuls
Er zijn een aantal sessies geweest om er voor te zorgen dat we in de komende jaren
tot een soort van tienerklas kunnen komen om talenten een boost te geven. Het is
de bedoeling dat er een betere overgang tussen basisschool en middelbare school
komt.
Doelen tussen beide scholen zijn niet altijd aansluitend. Maar bijvoorbeeld planning
maken en hanteren is ook een groot verschil.
Door talentimpuls hopen we de lijnen tussen beide partijen dichterbij elkaar kunnen
brengen.
Deze klassen zullen plaatsvinden op de Tweespan en in het Zuiderzee lyceum. De
bedoeling is dat we hier volgend schooljaar al mee kunnen starten.
- Resultaten audit Tweespan
Een collega ib-er vanuit OT1 heeft in het kader van studie een audit afgenomen op
de Tweespan. Alle onderdelen zijn in ieder geval voldoende beoordeeld.
Pedagogisch klimaat, samenwerking, toetsing/afsluiting en doorstroom vo zijn als
goed beoordeeld.
Zo heeft de Tweespan heeft hierbij een mooi kader om richting het bezoek van de
inspectie te werken.
- Inspectiebezoek Fries, Tweespan
Begin juni komt er inspectie bezoek op de Tweespan om te kijken wat de school
doet aan het Fries. Het is alleen in kaart brengen. Geen beoordeling. Ze kijken of wij
het profiel dat we hebben (positieve attitude naar Fries) uitvoeren.
- Fusie met Odyssee
Samenwerking verloopt op dit moment erg goed. Het is de bedoeling om 2020
gefuseerd te zijn. De eerste stappen zijn genomen om al te starten met bijvoorbeeld
het samengaan van de bestuurskantoren.
Reden van fusie is dat schaalvergroting, gebruik maken van kennis en middelen en
het is financieel aantrekkelijk.
- Werkdrukgelden

Net als vorig jaar schooljaar ontvangen we weer gelden. Deze bekostigen vooral
onderwijsassistenten, plusklas en gymdocenten.
- komen terug in de volgende vergadering.

6.

OMR zaken
- Vervroeging OMR 24 juni→begin juni
Deze komt op donderdag 13 juni te staan – De Meerpaal.
- Datums en locatie vergaderingen schooljaar 2019/2020
Deze komen ook de volgende vergadering naar voren.

7.

Mededelingen / Rondvraag
Robert Er horen meer documenten ondertekend te worden door de OMR. Dit komt
nu te weinig voor. Robert heeft een document met punten waar we officieel
handtekeningen onder zouden moeten zetten. Dit heeft ook te maken met
bijvoorbeeld sponsoring.
John inschrijven gesprekken – gebeurd nog op papier, kan dit ook digitaal
Feedback van ouders – zou kunnen tijdens oudergesprekken.
Schoolreisgelden – via bank. Liever gelijkmatig.
Rixt
Tijdens oudergesprekken een inloopavond voor loco/ directie organiseren.
Dan kunnen de ouders op dat moment hun beklag doen. Zowel positief als feedback.
Kim
rots en water, cursus was eerder dan de informatiegeving.
De kinderen missen juf Tineke.

8.

Sluiting
Vakantieroosters voor komend schooljaar, de formatie en het financieel jaarverslag houden
we tegemoet in volgende sessie.

Volgende vergadering:
Datum 13-6 , 19.30 uur en locatie de Meerpaal

