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

17-6
Locatie:
Online via Teams
19.00 uur
Notulist:
Kevin
Anita (vz), Robert, Rixt, Kevin, Marijke, Mirjam (dir.), Sylvia, Ittie, Thijs (mbv), Daniëlla
Theatske

1.

Opening
De vergadering is om 19:08 uur via teams geopend.

2.

Vaststellen agenda
Financieel jaar verslag toegevoegd

3.

Notulen vorige vergadering (15-04-2021)
Rixt – is het pest protocol nog online gekomen? Mirjam gaat dit navragen bij Baukje (loco
Meerpaal)

4.

MR/OR zaken
-

5.

Schoolse zaken
- Vakantierooster
Schooljaar 2021-2022 krijgt weer een twee weekse meivakantie. 25-04 t/m 06-05
De vraag kwam los of dit is afgestemd met andere scholen en peuterscholen? Dit is
niet het geval.
OMR is akkoord met vakantierooster.
- Resultaten school/verloop IEP
(Daniëlla)
De onderwijs inspectie kijken nu naar de resultaten van de afgelopen drie jaar. Zij
vergelijken daar de scholen op landelijk niveau in een schoolgroep. Beide scholen
zitten boven de waarden die de inspectie heeft gesteld.
Geen van de leerlingen heeft een aangepast advies gekregen omdat beide scholen al
kansrijk adviseren voor het voortgezet onderwijs.
Meerpaal heeft al een heel jaar gewerkt met het nieuwe IEP toetsen systeem.
Tweespan heeft alleen de eindronde via IEP gedaan.
De resultaten van de middenronde waren iets lager dan we gewend waren van de
kinderen na de corona lockdown periode. De twee ronde is er bovengemiddeld groei
waar genomen.
De kinderen zijn op dit moment zeer positief over de IEP toetsen.

- Invulling NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
* Meerpaal – Kleutergroepen splitsen in twee groepen 1 / 2. (Geen inzet van geld)
* Meerpaal – Groep 8 wordt gesplitst in twee groepen - 8a juf Ria/juf Ester – 8b juf
Laura.
* Meerpaal – Een extra vakdocent gym – zodat Marijke zich meer kan concentreren
op remedial teaching.
* Meerpaal – Gynzy ter ondersteuning van extra aandacht op doelen onderwijs.
* Meerpaal – extra potje voor nieuwe leermiddelen.
* Tweespan – Een extra vakdocent ( zelfde als Meerpaal ).
* Tweespan – Splitsen van kleuter groepen later in het jaar.
* Tweespan – Jeelo – Methode thematisch werken voor ondernemerschap,
wereldoriëntatie en 21st century skills. Deze methode geeft de
leerkrachten extra houvast voor het thematisch werken.
Tweespan gaat onderzoeken of zij een Jeelo school willen worden.
* Tweespan – aanschaf van duo leesboeken.
* Tweespan – extra potje voor nieuwe leermiddelen.
Overheid zet nu in op €700 per leerling en €500 voor volgend jaar.
Robert geeft aan dat hij wel graag de plannen eerder had willen hebben om ze even te
kunnen bekijken voordat we akkoord zouden geven.
Ittie: Hoe wordt de andere vakdocent ingezet?
Marijke geeft aan dat de extra docent wordt ingezet op 1 les groep 3/8.
Marijke concentreert zich op haar huidige programma. Dus kleuters, mrt en 1 les groep 3/8.
Anita: hoe komt het in de jaren hierna? De gelden worden bepaald op aantallen in oktober.
Hoe het de komende jaren komt moet elk jaar opnieuw bekeken worden.
De OMR is akkoord met het plan.
6.

OMR zaken
- Financieel jaarverslag
Voordeel : Personeelskosten minder hoger door minder vervanging.
Nadeel : Foutje in het begroten van de schoonmaakkosten. Viel hoger uit.
Nadeel : Veel hygiënische materialen door Corona.
OT heeft nu een mooie reserve opgebouwd.
Anita: Extra kosten vanwege corona. De gelden vanuit overheid waar zijn die? Deze
liggen nog op de plank en proberen we volgend jaar in te zetten. We hebben de
kosten nu zelf kunnen dragen.
- Gebruik zelftesten Covid-19
Gebruik is wisselend binnen de teams. Niet iedereen maakt gebruik van de
zelftesten. Dit was ook niet verplicht. Beide scholen hebben tot nog toe geen
besmettingen mogen ondergaan. Dit is erg fijn.
- Voorstel vergaderdata 2021/2022
Data zijn akkoord. Kevin stuurt data door naar Baukje en Margreet voor de
jaarplanning.

- Vacature MR Meerpaal
Rixt heeft gevraagd. Helaas heeft er nog niemand positief op gereageerd. Thijs stelt
voor om anderen uit te nodigen om een vergadering bij te wonen. Dit mag altijd.
(Wel handig om dan goed naar de agenda te kijken.)
Mirjam: Kunnen Kevin en Ittie ook even ouders proberen te werven.
- Afscheid Robert
Anita heeft een lekker borrelplankje geregeld voor Robert.
Robert bedankt na een flink aantal bewogen jaren.
7.

Mededelingen / Rondvraag
Rixt – Is benaderd door ouders:
Ouders bleven staan bij het hek waardoor kleuters weer van het plein lopen. Dit
heeft Rixt opgepakt met de loco.
Kunnen een aantal corona maatregelen blijven bestaan? Bijvoorbeeld ouders buiten
school/plein etc.
Mirjam: Prima om er even na te denken. Maar we moeten wel kijken wat levert het
op.
Ittie: Het loopt wel eens mis omdat de kleuters ook graag wat willen vertellen tegen
de juf. Daardoor redden ze het niet helemaal tot het hek. Maar ze proberen zich
weer strategisch op te stellen.
Robert – Formatieplan?
Mirjam stuurt deze z.s.m.. Door de NPO gelden is dit wat later.
Mirjam – Baukje heeft nog gereageerd. Het protocol stond al online. Hij moet alleen voor
volgend jaar nog aangepast worden.
Anita – De notulen, hoe gaat op de website komen nu Robert afscheid neemt.
Wanneer de notulen goedgekeurd zijn in de eerste volgende vergadering, kunnen de
notulen middels een pdf doorgestuurd worden naar Baukje of Margreet door Kevin.
Anita – Hoe gaat het met de leegloop naar de Tienerschool?
Er zijn een aantal aanmeldingen gekomen. Vanuit beide scholen gaan er een paar
kinderen heen. Geen leegloop.

8.

Sluiting
Anita sluit de vergadering om 20:47

Volgende vergadering:
Volgend schooljaar: 30 september 2021 – 19:00 De Meerpaal

