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

21 november 2019
Locatie:
Meerpaal
19:30
Notulist:
Kevin Jellema
Robert (vz), Rixt, Kevin, Ittie, Janna, Marijke, Tineke, John, Anita, Mirjam (dir.)
Marijke

1.

Opening
De vergadering wordt geopend met het vaststellen van het nieuwe Team. Kim en Marlies
hebben afgezwaaid als oudergeleding binnen de Omr. Anita Berkenpas heeft de plaats van
Kim overgenomen als ouder van de Tweespan. Ittie heeft de plaats van Mirthe
overgenomen.

2.

Vaststellen agenda
-

3.

Notulen vorige vergadering
- Vraag of het opstarten en overnemen van Miks welzijn zijn gestart. Een aantal zaken
zijn overgenomen.
- Opmerking dat het combineren van kleutergroepen gelijk al van start is gegaan.
Daarbij genoemd dat de toiletgang erg lastig is door het gebrek aan wc’s voor hen.
Mirjam geeft aan dat de gesprekken met gemeente op dit moment nog steeds op
niks uitkomen omdat zij vasthouden aan hun toekomstperspectief van het aantal
leerlingen.
Vraag: kunnen we als school/stichting zelf een noodlokaal laten plaatsen? Die
mogelijkheden zijn er wel, maar hoe het ook loopt toestemming vanuit gemeente is
nodig.

4.

OR zaken
-

5.

Schoolse zaken
- Het schoolplan.
Bewegend leren lijkt minder vertegenwoordigd. Leerkrachten zijn hier wel mee
bezig.
Opmerking: vreemd dat de methoden bij beide scholen verschillend zijn.
*Is akkoord bevonden.
- Normjaartaak
Mirjam legt hem nogmaals uit. Voor de uitleg verwijs ik naar eerdere notulen.
*Is akkoord bevonden

-

-

-

-

Tienerschool
Voor de uitleg verwijs ik naar de eerdere notulen.
2020/2021 wordt het jaar dat we gaan starten met de tienerschool.
Het bestuur heeft de financiële steun toegezegd.
De eerste groep zal starten in de Tweespan zoals eerder genoemd. De nieuwbouw
voor de Zuyderzee is nog ietwat onzeker.
De schoolpleinen
Het voornemen is om de pleinen van beide scholen groener te maken.
De Meerpaal gaat gefaseerd aanpassingen maken.
De Tweespan gaat in 2019 nog het grondwerk al doen.
Vraag: Waar komen de gelden vandaan? Naast sponsoring komen hier ook subsidies
om de hoek kijken.
Natuurlijk leren
Beide teams zijn een cursustraject gestart waarbij boeiend onderwijs centraal staat.
We zijn gestart met het begrijpend lezen en vandaar uit werken we verder naar de
andere vakgebieden. Dit moet ook nog even duidelijk in het schoolplan naar voren
komen.
Happy kids
Beide scholen gaan het drie jarigtraject in om het predicaat Happy kids te mogen
dragen.

6.

OMR zaken
- OMR vergadering Tweespan 23 januari verzetten naar 30 januari. Agenda zijn
aangepast.

7.

Mededelingen / Rondvraag
- John – Parro is een fijn communicatie middel.
- Rixt – leerlingraad (kunnen we de leden verkiezingen ook aanpassen)
- Anita – schooltraktaties door leerkrachten en stagiaires die ongezond passen niet bij
het gezonde schoolprincipe. Mirjam spreekt de teams daar even op aan. Ook neemt
ze dit op richting de ouders.

8.

Sluiting
21:05

Volgende vergadering:
Datum, 19.00 uur - 30 januari en locatie Tweespan.

