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

11-06-2020
Locatie:
Online via Skype
19.00 uur
Notulist:
Janna
Robert (vz), Rixt, Kevin, Mirthe, Janna, Marlies, Marijke, Tineke, Kim, John, Mirjam (dir.)
Kevin

1.

Opening
De vergadering is om 19.00 uur via Skype geopend

2.

Vaststellen agenda
Geen extra agendapunten

3.

Notulen vorige vergadering
Geen verdere bijzonderheden, de notulen kunnen gepubliceerd worden.
In de notulen staat dat de situatie omtrent het thuisonderwijs in groep 5 niet afgerond is,
hier is later nog een mail over gestuurd en dit is afgerond

4.

MR/OR zaken
Geen bijzonderheden

5.

Schoolse zaken
•
Onderwijs op afstand
Er wordt vanuit Gearhing een vragenlijst naar ouders en personeel verstuurd over het
onderwijs op afstand en de communicatie hierover. Dit gaat misschien in de vorm van een
steekproef. Het kan dus zijn dat je hier vragen over krijgt. Mirjam geeft aan dat ze het fijn
zou vinden wanneer er tips/tops doorgegeven worden. Dit mag worden gestuurd naar
Robert, hij gaat alles verzamelen en doorsturen naar Mirjam.
Robert: in het begin waren er verschillende systemen / programma’s, wel positieve
geluiden. In het begin was het even wennen.
Anita: kinderen klaagden over de herhaling, er was weinig begrip voor het aanbieden van
herhaling. Het was verstandiger geweest als er duidelijk gecommuniceerd waarom was
gekozen voor deze lesstof. Als dit vanaf het begin was aangegeven hadden de ouders
hiervoor meer begrip kunnen tonen. Misschien is dit wel ergens aangegeven, maar
misschien niet bij alle ouders goed binnengekomen.
Ook werd er vanuit gegaan dat ouders thuiswerken, dit was niet bij iedereen het geval.
Daarnaast rekening houden met het feit dat kinderen niet afhankelijk zijn van de telefoon
van ouders (bijvoorbeeld niet via whatsapp maar via Teams / Skype). Verder ging het
helemaal prima.
Rikst: nog een tip. mocht het zich weer voordoen, dan via 1 communicatielijn (mail / parro /
skype), communicatie liep nu wat door elkaar. Ook eventueel aan ouders uitleggen, hoe

ouders aan kinderen uitleggen dat ze niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld werken met een
blokje of een stoplicht).
Robert: plusklas stuurt nog berichtjes via Klasbord, hierdoor een aantal opdrachten gemist.
Mirjam: vergeleken met andere scholen zijn we best snel gegaan, al na ongeveer 1,5 week
bezig met nieuwe lesstof. Iedereen heeft op z’n eigen manier gezocht naar goede
mogelijkheden. Welbevinden van kinderen had ook prioriteit. Trots op hoe het gegaan is,
maar we kijken ook zeker naar hoe we het altijd kunnen verbeteren.
•
Formatie 2020/2021
Nog wel even onder voorbehoud. Mirjam leest de formatie voor en begint met Tweespan.
Irma blijft bij de kleuters. Er komt een combinatiegroep ¾ (Theatske / Christine). Hannie
gaat met pensioen, Hendrika gaat groep 5 doen. Femke blijft groep 6, Theatske komt 1 dag
in groep 6. Janna gaat groep 7 doen, Simon gaat naar groep 8. Marijke blijft de gymlessen
geven op Tweespan en Meerpaal.
Op de Meerpaal wordt nog besproken of er twee groepen ½ komen of een groep 1 en een
groep 2. Monika, Ittie en Tineke blijven in de kleutergroepen. Cornelia heeft de opleiding tot
IB’er gedaan en heeft een baan gekregen in Almere. In de afgelopen periode zijn
sollicitatiegesprekken geweest. Regina Reitsma gaat groep 3 lesgeven. Mindou gaat
lesgeven aan groep 4, maar gaat met zwangerschapsverlof. Anna komt 3 dagen in groep 4 te
werken, Rinske 2. Kevin gaat 5 dagen lesgeven aan groep 5.
Marye gaat op een andere school werken. Er komt een hele goede leerkracht voor terug. Ria
komt 4 dagen in groep 6, Tineke doet de andere dag.
Dayonne werkt nu in groep 7, zij werkt via maandag bij ons. Haar jaarcontract is afgelopen,
in haar plaats komt meester Nanne. Hij komt 5 dagen in groep 7 te werken.
De brief naar ouders wordt morgen verzonden en de week daarop komen er ook
voorstelstukje in de nieuwsbrief.
Myrthe gaat vier dagen lesgeven in groep 8. Baukje doet de vijfde dag. Baukje gaat met
verlof en wordt vervangen door Jolanda. Jolanda gaat Baukje ook vervangen als
locatiecoördinator. Daniella blijft gewoon IB’er, Henriette blijft de plusklas doen.
•
Tienerschool
Wordt in verband met Corona in eerst instantie een jaar uitgesteld. Er kon geen open dag
georganiseerd worden waarbij ouders een kijkje konden nemen. De MR van het Zuyderzee
hebben nog geen akkoord gegeven.
•
Unit Meerpaal
De sleuf voor de leidingen etc is gegraven. Volgende week wordt de unit geplaatst.
6.

OMR zaken
•
Laatste vergadering voor dit schooljaar. Robert heeft een voorstel gedaan voor data.
Onderstaande data is de aangepaste versie.

Donderdag 24 september 2020
Donderdag 19 november 2020
Donderdag 4 februari 2021
Donderdag 15 april 2021
Donderdag 17 juni 2021
7.

19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur

Meerpaal
Tweespan
Meerpaal
Tweespan
Meerpaal

Mededelingen / Rondvraag
•
John: gaat na een aantal jaar stoppen. John gaat even nadenken over een vervanger.
•
Anita: zijn er nog nieuwe aanmeldingen? Komen er nog open dagen?
Mirjam: geen open dag meer voor de vakantie, wel veel rondleidingen.

•
Janna: laatste keer aanwezig bij de OMR, volgend jaar gaat Theatske deze plaats
overnemen.
Robert bedankt, namens het hele team, John en Janna voor hun inzet de afgelopen jaren.
•
Robert: Vanuit enkele ouders komt de vraag: waarom worden de oudergesprekken
online gedaan?
Mirjam: dit gaat volgens de richtlijnen van het RIVM / protocol
8.

Sluiting
De vergadering is om 20.00 uur gesloten

Volgende vergadering:
24 september 2020, 19.00 uur in de Meerpaal

