NOTULEN
Vergadering medezeggenschapsraad onderwijsteam 5
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

28-06-2018
Locatie:
Meerpaal
Margreet, Kevin, John, Robert, Marijke, Jacco, Hendrika, Mirjam, Marlies, Kim, Janna
Notulist:
Janna

1.

Opening
De vergadering wordt om 19.30 uur door Jacco geopend
Laatste bijeenkomst van Jacco, Rixt de Vreeze (Meerpaal) wordt het nieuwe OMR-lid.

2.

Vaststellen agenda
Geen wijzigingen

3.

Notulen vorige vergadering dd:
Geen bijzonderheden vorige notulen. Worden goedgekeurd.

4.

OR zaken
Mondeling OR ingelicht over de verhoging van de gelden op de Meerpaal.

5.

Schoolse zaken
• Opening pannakooi op Tweespan: heel geslaagd.
• Zuyderzee Lyceum: geregeld dat de plusklas groep 8 plaatsvindt op het ZL Lemmer.
Veel gesprekken over samenwerking. Meneer Reuter en Mirjam zijn samen in de
gemeenteraad geweest en hebben aangegeven dat ze graag meer samen zouden
willen werken.
• Formatie definitief. Er waren nog een aantal vacatures, die zijn nu vervuld. Extra
onderwijsassistentie in kunnen zetten vanuit de werkdrukgelden.
Ruimte op de Meerpaal is voorlopig opgelost. Speellokaal wordt ook een klaslokaal
voor alle beweeg- en speellessen. Knutselspullen, puzzels, werkjes etc. blijven in het
andere lokaal. Wordt gewerkt met leerpleinen, leerlingen hebben wel een vaste
plek waar ze starten, eten, etc. Wijkvereniging heeft aangegeven dat twee
ochtenden per week ruimtes gebruikt kunnen worden (bijvoorbeeld voor
Toanhuslessen).
• Meerpaal gezonde school. Meerpaal is nu ook gezonde school, op gebied van sport
en bewegen. Veel bewegen in de klas en op het plein. Enthousiaste leerkrachten en
blije kinderen met meer energie. Volgend jaar aan de slag met thema welbevinden.
Ondersteuning van GGZ: wat gebeurt er al en wat kan nog beter?
• Onderwijsinnovatie en ontwikkeling.
o Afgelopen tijd hebben we onderzocht of Leero een programma voor ons kan
zijn (oa. Plannen en organiseren met kinderen). Met Meerpaal en Tweespan
een pilot gedraaid: beide teams hebben aangeven hier niet verder mee te
willen.

o
o

o

•
•
•

Bezig met Happy Kids (7 eigenschappen voor effectief leiderschap voor
kinderen van Sean Covey).
Manier hoe we met leerKRACHT bezig zijn werkt goed. Gaan we volgend jaar
weer verder mee en komt ook in de klassen terug. Nu aan he kijken met de
teams: wat ging goed dit jaar en waar gaan we volgend jaar verder mee?
Wel belangrijk dat we niet meer werkdruk krijgen.
Onderzocht of we met Tweespan excellente school kunnen worden, dit
doen we niet (oa ivm negatieve berichten over excellente scholen in de
pers), maar we willen wel proberen of we op alle onderdelen goed kunnen
scoren.

OMR leden volgend schooljaar: Rixt gaat Jacco vervangen. Hendrika gaat volgend
schooljaar uit de OMR. Tineke Lip gaat het volgend jaar van haar overnemen.
Pilot van Margreet (manager bedrijfsvoering) stopt, Thijs v/d Veen was mbv’er, was
gedetacheerd en hij komt weer terug naar Lemmer.
Vorige keer is aangegeven dat we geen twee weken meivakantie konden
organiseren. Na een berekening is gebleken dat we het qua leerlinguren
(margeuren) wel kunnen doen. Medewerkers moeten wel in de meivakantie een
aantal dagen aan het werk (studiedag / administratieve dag). OMR is akkoord.

6.

OMR zaken
Voorzitterschap van Jacco wordt overgedragen aan Robert.
Voorgestelde data voor de vergaderingen volgend schooljaar:
• Afwisselende dagen; data zijn akkoord.

7.

Mededelingen / Rondvraag
Hendrika: in de app ging er een vraag rond over een individueel kind. Dat is niet
helemaal de bedoeling in de OMR dat we over individuele zaken spreken.
• John: zijn er nog wantoestanden op het plein van de Meerpaal geweest wat
vernieling betreft? Geen overlast meer geweest. Waarschijnlijk combinatie
van politie – plaatsing borden met regels – nieuwbouw – goede sfeer in de
school/klassen – ouderbetrokkenheid.
• Robert: schoolkamp Hattem groep 8 Dam is goed verlopen. Hoe gaat dit
volgend schooljaar? Overleg wat de ouders / leerlingen willen.

8.

Sluiting
Om 22.10uur werd de vergadering gesloten.
Bij de sluiting werd stilgestaan bij de vertrekkende voorzitter.
Namens de directie, het team en alle zittende ouders bedanken we Jacco voor al die jaren
dat hij het voorzitterschap heeft bekleedt.
Volgende vergadering:
04-10-2018, Tweespan

