Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad onderwijsteam 5
Datum:
Tijd:
Locatie:

14 januari
19.30 uur
Meerpaal, Lemmer

1.

Opening

2.

Vaststellen agenda
Start 19:34
Notulen vorige vergadering

3.
4.

Deelnemers:
Robert, Marlies, John, Kim, Rixt, Janna, Kevin, Mirthe
Marijke, Tineke, Mirjam
Afwezig: Thijs

dd 22 november 2018

OR zaken
- Vragen vanuit de ouderraad Tweespan mbt schoolpleincommissie
Of de ouderraad vergaderdata kan krijgen zodat er mensen kunnen aanschuiven.
Mirjam regelt dit met Margreet.
Ze willen daar het plein gaan opleuken, hier zijn nu verschillende lijntjes voor uit
gezet m.b.t. gelden en aankleding.
-

Aanpassing vaste dag voor activiteiten? (nu veelal op donderdag)
Kunnen we daar ook andere dagen van maken? Veel ouders vragen daarom i.v.m.
werk. Liefst naar een woensdag. Kevin geeft het in geval van Meerpaal even aan
Mindou. Mirjam regelt het bij Tweespan.

-

Opmerking: kinderen hebben weinig tijd voor eten tussen de middag.
Mirjam geeft aan dat de ouders die dat vinden het ook even aan de leerkracht
moeten doorgeven.

-

Hoe zit het met schoolgelden die niet geïncasseerd kunnen worden?
Mirjam geeft aan dat we dan met deze ouders in gesprek gaan: waardoor betalen ze
niet en hoe kunnen we helpen? Het beste is dat Mirjam en Margreet dan even
moeten weten wie dat zijn.

-

Groep 1/2 wordt na de voorjaarsvakantie opgesplitst.
Mirjam heeft financiën opgevraagd om dit te bewerkstelligen. Dit zal voor een
aantal dagdelen in de week zijn. Het is nog niet realiseerbaar voor de hele week.
De uren zullen worden gedraaid door Margreet en een bekende net afgestudeerde.
Omr keurt het goed.
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5.

Schoolse zaken
- Schoolgids 2018-2019?
Moest veel aangepast worden. Het was zeer ouderwets. We zijn laat met het delen.
De schoolgids zal online moeten staan. Hij staat er nog niet op. Mirjam, de
coördinatoren en ib-ers zijn daar druk mee bezig. Mirjam zorgt dat deze voor de
volgende vergadering in onze mailboxen voorbij komt en z.s.m. Online op de
website.
-

Stand van zaken samenwerking Pro-Kino (peuters in Tweespan: Villa Orion)
Met beide organisaties (pro-kind en Domein) zijn goede contacten en het ziet er
goed uit. Morgenochtend 15-1 zal er weer overleg met pro-kino plaats vinden.

-

Eerste resultaten tevredenheidsonderzoek
De ouders op de Meerpaal die gereageerd hebben, zetten een nette voldoende
neer. Helaas is de respons erg laag. Daardoor moet je je afvragen hoe betrouwbaar
het resultaat is. Kinderen en leerkracht hebben ook een voldoende gegeven.
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De Tweespan. De ouders, leerkrachten en kinderen geven hier ook voldoende. Hier
ligt de respons wat hoger.
De Dam. Leerkrachten geven een mooie voldoende. De kinderen geven een goed als
score. De ouders geven een hele hoge goed als score.
Rixt vraagt: hoe anoniem is deze test? Door de vragen die er in staan is er wel
enigszins te herleiden wie het invult.
Mirjam gaat hier navraag naar doen. Hoe kan de test meer anoniem gemaakt
worden?
-

Schade door vernieling en wangedrag tijdens Kerstvakantie
Er was geen schade. Mirjam heeft allerlei contactpersonen benaderd om hen ook te
bedanken voor de mooie resultaten die nu geboekt worden.

-

Begroting 2019-2020
Begroting is gepresenteerd. Bestuur heeft akkoord gegeven.

-

6.

Staking vrijdag 15 maart
De Gearhing gaan weer kijken hoe dit in werking zal gaan. Nog niet alle bonden zijn
mee in de staking en daardoor is er nog veel onduidelijk.
OMR zaken
- Zittingstermijn oudergeleding
Hoelang mag een ieder nog zitten aangezien er een max van 6 jaar is.
Kim – max 3 jaar nog
Marlies – laatste jaar (officieel)
John – nog 5 jaar
Rixt – nog 5 jaar
Robert – nog 2 jaar
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7.

Mededelingen / Rondvraag
Marijke: Mirjam en Marijke zijn bij de hockeyvereniging langs geweest. We hebben als o.t.
een flink pakket met hockeymateriaal gekregen ter bevordering van de gymlessen.
Hier zijn we erg blij mee. De vereniging zal kijken of ook voor in de pannakooien materiaal
beschikbaar kan worden.
Naar aanleiding vraag van Marlies vorige keer, is er navraag gedaan bij Miks welzijn i.v.m. de
“sportdagen”. Er werd positief gereageerd op de vraag en ze gaan kijken hoe ze dit op een
kleinere schaal terug kunnen laten komen. Oude wijze zal niet meer terug komen, omdat
het niet uit kan.
Rixt: hoe zit het met ziek zijn van Meester Johan? Mirjam kan hier nu niets over delen.
We hopen dat zo snel mogelijk weer in orde is.
Mirjam: terugkoppeling vorige keer m.b.t. Tweespan onder de aandacht brengen.
Contact met Domein en sportverenigingen loopt.
Peuter opvang druk mee bezig.
Sporthal reclame is Margreet druk mee bezig.
Pannenkoekendag etc. Zijn ze als team in de Tweespan aan het kijken wat ze kunnen
organiseren.

8.

Sluiting 21:18

Volgende vergadering:

Maandag 4 maart, 19.30 uur Tweespan

