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

24-9
Locatie:
Online via Skype
19.00 uur
Notulist:
Kevin
Robert (vz), Rixt, Kevin, Marijke, Mirjam (dir.), Thijs, Theatske, Anita, Ittie
-

1.

Opening
De vergadering is om 19.00 uur via Skype geopend.
John en Janna worden nog genoemd als ex-leden en Theatske stelt zich even voor.

2.

Vaststellen agenda
Geen extra agendapunten

3.

Notulen vorige vergadering
Geen verdere bijzonderheden, de notulen kunnen gepubliceerd worden.

4.

MR/OR zaken
Tweespan
- Werk online sluit niet aan bij wat ze in klas doen. Kunnen we daar niet dingen in
veranderen? Camera in de klas e.d.
Dit is in beide teams besproken. We zijn nu aan het kijken wat hier de opties voor
zijn. Beide teams hebben een werkgroep ingesteld om hier over uitsluitsel te
bieden.
Thuis kunnen ze wellicht meer op automatisering gaan zitten i.p.v. de instructie.
Vanuit overheid komen ook gelden vrij om onderwijs anders in te richten mocht het
nodig zijn m.b.t. Extra tijd en hulp.
De leerkracht proberen zoveel mogelijk de leerdoelen te laten behalen. Dit kan
digitaal zijn, dit kan op papier zijn. Het zou goed zijn om de kinderen dit goed te
laten weten.

5.

Schoolse zaken
- COVID-19
De kinderen mogen nu allemaal naar school. Op de scholen worden nieuwe
beslisbomen verspreid.
Er zijn inmiddels meerdere ouders die ziek thuis zitten.
Binnen de scholen zijn de teams druk in overleg over hoe we het onderwijs blijven
inrichten. Dit is constant in verandering.

We moeten ouders blijven aangeven dat de RIVM regels gevolgd moeten worden.
Bij de sportclubs zijn steeds meer besmettingen. We moeten het allemaal goed in de
gaten houden en zorgen dat de regels binnen school gevolgd worden.
In correspondentie richting ouders worden naam en toenaam niet genoemd om
privacy hier te waarborgen. Vanuit GGD komen geen contactonderzoeken meer.
Behalve wanneer men meer dan een kwartier dicht in de buurt van een COVID
patiënt zijn geweest.
Scholingen gaan wel gewoon door, alleen geen samenkomsten tussen de teams
meer.
-

Tienerschool.
Hier gooit COVID ook roet in het eten. Laatste status is dat de MR-en nu beide
positief zijn. We kunnen helaas in januari nog niet starten. Dit zal in het komende
schooljaar pas zijn. De PR zal al wel eerder los gaan.

-

Bewegingsplan MRT
Marijke heeft een bewegingsplan opgesteld om op de scholen de leerlingen van de
onderbouw beter te laten bewegen. De kleuters krijgen nu ook gym van Marijke. Zij
is ook al begonnen om de kinderen te screenen. Binnen het plan komt ook naar
voren dat ze in de klas meer bewegen. Dus ook oefeningen e.d.
De MRT is voor de leerlingen die nog niet goed genoeg bewegen. Deze kinderen
krijgen 10 extra gymlessen om het niveau op te halen. Er zullen korte lijntjes zijn
met de kinderfysiotherapeut. Hier hoeft geen schoolarts aan te pas te komen.
Dit wordt voor een jaar lang bekostigd door de Gearhing. Als het oplevert wat we de
ken gaan we zeker kijken of we dit voor langere tijd kunnen blijven doen.

6.

OMR zaken
- Afscheid John
Er is een presentje zijn kant op gegaan. Binnen de Tweespan is er gevraagd of er
ouders zijn die het op zich willen nemen.
Er wordt in de nieuwsbrief gevraagd of er gegadigden zijn.
Robert heeft uitgezocht wat de zittingsduur van een omr lid mag zijn. Vanuit
overheid is hier geen oordeel over. Vanuit Gearhing is hier wel wat over genoemd.
Deze zitten er in de agenda bij.
Robert geeft aan dat volgend schooljaar wel een nieuwe voorzitter nodig is
aangezien zijn dochter na dit jaar van school gaat. Gegadigden mogen zich bij hem
melden.

7.

8.

Mededelingen / Rondvraag
- Anita – dyslexie na twee jaar geen gelden meer voor begeleiding.
De begeleiding van de “potjes” stopt na twee jaar. Begeleiding gaat echter nog wel
gewoon door in school.
Extra begeleiding kan door ouders wel aangevraagd worden via Daniella.
-

Marijke – blij weer begonnen te zijn.

-

Robert – het zwarte pieten begint weer. Wat doen we? Arke doet het niet.
Organisatie Lemmer intocht wel. Het komt nog op de agenda voor vergaderingen.

Sluiting
De vergadering is om 20.00 uur gesloten

Volgende vergadering:
19-11-2020 – “Tweespan” c.q. Skype

