Notulen OMR bijeenkomst
dinsdag 4 juli 2017 in OBS de Meerpaal
te Lemmer.
Aanwezig: Jacco, Mirjam, Robert, Christina de Groot (als gast), Alex Peltekian, Henderika, Kim,
Martine, John, Marlies, Jacob en Jelle.

Jacco opent de vergadering en stelt een wijziging in de volgorde van de agenda voor: Het bespreken
van de situatie op de Dam als eerste, zodat daarna Christina, Robert en Alex het verdere verloop van
de vergadering kunnen overslaan in verband met andere verplichtingen.

Mirjam schetst: De terugloop van het aantal leerlingen op de Dam gaat in een dermate onverwacht
hoog tempo dat het voortbestaan van de school al in de nabije toekomst twijfelachtig wordt. Die zorg
is in twee oudervonden op de Dam besproken. De vraag is voorgelegd of de ouders willen
overstappen naar een andere (liefst Gearhing-) school. In de groepen 1 t/m 5 willen de ouders dat.
Concreet betekent dat naar verwachting dat er 16 leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen op
Tweespan, 14 leerlingen op de Meerpaal.
In de groepen 6 en 7 (groep 8 gaat immers al van school) hebben de ouders toch in meerderheid een
voorkeur voor het afmaken van de schoolloopbaan op de Dam, juist ook omdat men zo tevreden is
over het onderwijs op de Dam.
Er is overlegd en doorgerekend met het bestuursbureau, en dat heeft geleid tot de volgende
afspraak:
Met ingang van het schoolseizoen 2017-2018 blijft de Dam open voor groep 7 en 8, die op die manier
hun schooltijd gaan afmaken. Dat kost veel geld. Gearhing heeft dit geld er voor over en gaat dit
inzetten MITS er een fatsoenlijke minimumgroepsgrootte overblijft. In augustus 2019 is er dan geen
OBS de Dam meer. De leerlingen van de huidige groepen 1 t/m 5 worden ingeschreven op een
andere school voor PO in Lemmer.
Gearhing is verplicht om de gemeenteraad hierover te informeren, omdat die weer verplicht is om
toe te zien op voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen binnen haar
gemeente. Dat zal in Lemmer geen problemen opleveren, omdat daar nog twee resterende openbare
scholen overblijven; Tweespan en de Meerpaal.
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Voorstel is aan Gearhing om deze minimumgrootte met
een hard aantal (dat vermoedelijk ergens tussen de tien
en vijftien zal liggen) te benoemen. Ouders kunnen
wettelijk niet verplicht worden om hun kind op een
bepaalde school te houden, maar dan gaat het hier om
een ere-afspraak Geheel los van deze afspraak is het aan
het bestuur om het inleveren van het Brinnummer van de
Dam te regelen. Zuiver administratief-technisch gezien is
het mogelijk om de Dam te laten fuseren met ofwel
Tweespan, ofwel de Meerpaal, waardoor Gearhing aanspraak kan maken op de zg. fusieregeling van
het Rijk. Het bestuursbureau buigt zich over die mogelijkheid.
John meldt de informatie die hij heeft opgevangen over toekomstige nieuwbouw bij de CVVO-velden.
Alex vult aan dat het Zuyderzeelyceum nieuwbouw moet plegen, en dat het bestuur van het
Zuyderzeelyceum interessante ideeën heeft die een middenschool-achtig karakter hebben: de harde
keuze die kinderen aan het einde van de basisschool moeten maken voor een bepaalde vorm van VO
zo dan nog een of twee jaar verzacht of uitgesteld moeten kunnen
worden om meer recht te doen aan de groei en de kwaliteiten,
talenten van kinderen.

Henderika vraagt zich af of er ook een minimumaantal scholen
bestaat om nog te kunnen spreken van een OT? (Taalkundig; altijd méér dan 1, anders is er geen
sprake van een team) Dat is er niet, maar Alex wil een verdergaande samenwerking met het OT van
Eastersee, Ychtenerbrêge en Bantegea zeker aanmoedigen, zodat beide OT’s elkaar kunnen
versterken, los van de vraag of dat dan moet leiden tot één samengevoegd OT. Een OT heeft in de
oorspronkelijke opzet wel een minimumaantal van pakweg 200 lln. Dat is in de praktijk ook niet eens
meer overal zo; niet alleen Lemmer heeft last van krimp.

Hierop verlaten Alex, Christina en Robert de vergadering.
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De overige leden verplaatsen zich naar een lokaal, zodat de nieuwste gegevens op een digibord
gepresenteerd kunnen worden.

Jacco haalt de notulen van de vorige vergadering aan, en die worden, met dank aan Kim,,
goedgekeurd.
Formatie: Mirjam vertelt van de snelkookpan waarin de wijzigingen tot zelfs de middag van deze
vergadering op 4 juli invloed hebben gehad. We hopen dat deze versie dan ook echt de definitieve
is. Aan de hand van het gepresenteerde schema licht Mirjam de inzet van het personeel toe. Deze
wordt zo spoedig mogelijk na vaststelling met de ouders gecommuniceerd.
Intussen vermaken de uilskuikens van de bosuil de leden
van de OMR met hun vliegoefeningen naar en van de
Meerpaal.

Resultaten tevredenheidspeilingen:
Ook hier licht Mirjam de min of meer
opvallende uitkomsten toe en
nuanceert deze meteen: de respons is
dermate laag dat van een echt betrouwbaar representatief beeld geen sprake
is. Over het algemeen is de tevredenheid toegenomen.

In de discussie over de Meivakantie van 2018 wordt het besluit genomen om die twee weken te laten
duren. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken of dit gezien het aantal uren te realiseren is. Het is dus
geen recht!!!
Judith meldt dat dit echt haar laatste bijeenkomst was. Dat laten we niet gebeuren; er wordt nog een
informeel afscheid gepland met een hapje. (Voorstel: vrijdag 1 sept) Jacco is eveneens a ang
aftredend, maar blijft tot zijn opvolging is geregeld. Niet allen via de nieuwsbrief, maar ooj via
klasbord roepen de leerkrachten (met name die van de groepen 1 t/m 4) hun ouders op om zich
beschikbaar te stellen voor de OMR. Jelle en Henderika koppelen dit terug naar hun teams.
Financieel jaarverslag: Omdat er nog geen reactie van het bestuur was op het ingediende jaarverslag
kan het ook nog niet ter goedkeuring aan ons worden voorgelegd. Dat komt dus na de vakantie. We
sluiten boekjaar 2016 af met een positief saldo van pakweg € 7000,00. Die worden toegevoegd aan
de reserve, maar zijn/worden inmiddels al weer ruimschoots overtroffen door de investeringen.
Definitief financieel jaarverslag volgt dus nog.
Volgende vergadering: Blijft nog even open: Mirjam stemt de planning af op die van de GMR en komt
met een vergaderschema van pakweg eens in de twee maanden. Deze planning volgt zsm.
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