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

13-07-2019
Locatie:
Meerpaal
19:30-21:45
Notulist:
Kevin Jellema
Robert (vz), Rixt, Kevin, Mirthe, Marijke, Kim, John, Mirjam (dir.)
Marlies, Janna, Tineke

1.

Opening
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur

2.

Vaststellen agenda
Geen aanpassingen

3.

Notulen vorige vergadering
Tweede pagina – enquête – veiligheidsbeleving is het enige dat verplicht is.
RS: Aangepast

4.

MR/OR zaken
Schoolplein
Marijke is samen met Margreet in gesprek geweest over het schoolplein van de
tweespan.
Samen met de kinderen zijn tot een plan gekomen. Deze is voorgelegd aan stichting
donkergroen. En voor het financiële plaatje bij het IMF.
Avond4daagse
Vanuit tweespan verschillende geluiden dat er toetsen werden gedaan tijdens
avond4daagse. Dit werd erg raar gevonden.
Antwoord later via de mail: In groep 7 is i.v.m. ziekte van de leerkracht de maandag
van de avond4daagse de toets studievaardigheden afgemaakt. Anders hadden de
kinderen het laatste deel een dikke week later moeten afmaken. Op die maandag
hadden de kinderen nog niet gelopen. Dus er was nog geen wandel-vermoeidheid.
Er zijn in groep 5 ook DMT toetsen afgenomen, alleen bij een paar kinderen die niet
met de vierdaagse meelopen. Dus de leerkrachten hebben hier echt nadrukkelijk
rekening mee gehouden.
Uurtje later
Kunnen alle kinderen de mogelijkheid krijgen om een uur later op school te komen
na de avond4daagse?
Antwoord later via de mail: Dat ik akkoord, we zullen dit volgend jaar meenemen in
de communicatie naar alle ouders.

5.

Schoolse zaken
Schoolschaatsen
Het team van de Meerpaal is gevraagd of ze mee wilden draaien in het programma.
Het team heeft besloten dit niet te doen. Wel willen ze graag eenmaal per jaar gaan
schaatsen met de klassen.
Miks welzijn stopt!
Nav de vraag over het sportdagaanbod dat er in het verleden was, is Marijke naar
Miks gestapt om te kijken of zij het oude programma weer konden oppakken. Dit
kon niet, maar er zou wel naar een alternatief aanbod komen. Helaas is dit er niet
van gekomen. Dit om dat ze stoppen. Dit gaat over naar de tintengroep. Wordt
vervolgd.
Het werkverdelingsplan
Deze is voorgelegd. In de vorige vergadering is besproken wat het inhield. Nu
hebben we inzage gehad. Het blijft een papieren tijger. De teams zelf verdelen de
taken zo eerlijk mogelijk. Hierdoor zullen parttimers wellicht meer doen dan nodig.
Maar samen komen tot een nette verdeling. De cijfers op papier is de theorie. De
praktijk zal iets anders zijn daardoor.
Rixt stelt extra nog de vraag waarom er wel een vertrouwenspersoon op de
Meerpaal is en niet op de tweespan. Op de tweespan zullen ze voor komend
schooljaar ook weer een hebben. De POMR heeft positief ingestemd.
Groepsverdeling en bezetting schooljaar 2019-2020.
De bezetting wordt aan de leden voorgelegd. In de tweespan kunnen volgend
schooljaar gewoon met 7 klassen werken waarbij de kleuters als combigroep loopt.
Daarnaast komt talentimpuls op de tweespan onder leiding van Janna.
Ook gaat Janna naar de Meerpaal voor een dag bij groep 7 naast Baukje en gaat ze
hier de taalklas oppakken.
De ISK komt in het gebouw van de Dam en daar gaat Daan (voormalig taalklas)
naartoe.
Verder legt Mirjam het concept document voor. Hier staan nog een aantal vacatures
in. Deze zijn al uitgezet om zsm op te vullen. Dit wordt vervolgd.
Op het document staat ook dat de kleuterklassen van de Meerpaal gaandeweg het
jaar waarschijnlijk weer een groep 1 en groep 1/ 2 wordt ivm toestroom tijdens het
schooljaar.
Financieel jaarverslag
Het is een lastige start geweest door verschillende factoren. Door fijn voorwerk van
Ria en Margreet werd het toch wat makkelijker. De begroting is flink positiever
uitgevallen. Dit is natuurlijk erg mooi.
Vakanties 2019/2020
Komend schooljaar kunnen we de meivakantie twee weken maken. Deze tweede
week komt achter de vaste meivakantie aan. Dit geldt voor de kinderen. Voor
leerkrachten is dit niet het geval. De leerkrachten moeten rekening houden met 3
studie/werkdagen op woensdag(6), donderdag(7) en vrijdag(8). OMR hebben geen
bezwaar.

Ontwikkelingen tienerschool/talentimpuls
Komt in het groep 7 lokaal van de Tweespan. In het Zuyderzee worden verzorging,
natuur/scheikunde, beroepsoriëntatie en vreemdetalenonderwijs aangeboden.
In de tweespan worden ontwerpend en onderzoekend leren, ik en mijn
puberbrein(plannen/organiseren) en coaching(leren leren etc.) aangeboden.
De werkgroep is nu nog bezig om alles te organiseren en in te plannen. Dit vooral om
ook een duidelijke doorgaande lijn te creëren.

6.

OMR zaken
Data en locaties voor vergaderingen aankomend jaar.
Mirjam stuurt ons de nieuwe data voor de vergaderingen te beginnen op de Tweespan.
Bedank bijeenkomst OR en OMR
De barbecue gaat niet meer door. Er wordt gekeken naar een alternatief.

7.

Mededelingen / Rondvraag
Rixt :
Positieve reacties op het meelopen van de avond4daagse. Altijd fijn.
Pestprotocol, waar is dit? Mirjam gaat even na vragen en nakijken. Dit zou namelijk op de
website moeten staan.
Mirjam:
De toekomst van de schoolbieb Meerpaal is nog onzeker vanwege het kosten/batenplaatje.
Er is een gesprek geweest om een logopediste in school te krijgen. De tweespan zal dit eerst
krijgen. De wens is om dit op de Meerpaal op den duur ook te krijgen.

8.

Sluiting
De sluiting van de vergadering was om 21.45 uur

Volgende vergadering:
10 oktober 2019, 19.30 uur en locatie Tweespan

