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

22 november
Locatie:
De Dam
19.30 uur
Notulist:
Kevin Jellema
Robert (vz), Rixt, Kevin, Mirthe, Janna, Marijke, Tineke, John, Mirjam (dir.)
Marlies, Kim

1.

Opening
De vergadering wordt om 19.35 uur geopend

2.

Vaststellen agenda
De agenda blijft zoals eerder opgesteld

3.

Notulen vorige vergadering
Geen bijzonderheden in de vorige notulen, deze worden weer gepubliceerd.

4.

OR zaken
Geen bijzonderheden

5.

Schoolse zaken
- Sluiting de Dam
Proces en bijpraat- gesprek met de nieuwe wethouder; mevrouw Boelsma.
- Draaiboek is samengesteld door Janna en Thijs. De nieuwe wethouder wordt
bijgepraat door Mirjam. Alles loopt verder rustig. Zolder is al leeg. Oud meubilair is
al verzegd aan o.a. De Tweespan en De Meerpaal. Er is verder nog niks duidelijk over
wat er met het pand gaat gebeuren. Gemeente heeft hier nog niets over gezegd.
- Taalklas Meerpaal:
Deze is inmiddels gestart. Deze wordt een dagdeel in de week gegeven worden
samen met Marella en een leerkracht van de Zuiderzee op de Meerpaal.
- Tallent inpuls
Zuiderzee en Tweespan starten een klas ter bevordering van talentontwikkeling.
Wellicht kan later de Tweespan dienen als stageschool voor HBO’ers die zich
specialiseren in de talentontwikkeling. Hier komt ondersteuning vanuit de Gearhing.
- Onderzoekend leren
Janna is daar op de Dam al enigszins mee aan het werk. Hierbij kun je denken aan
vakoverstijgende lessen waarbij meerdere doelen worden behaald, terwijl de
kinderen denken te werken aan één les.
- Ideeën over positieve impuls naar buiten
Willen jullie meedenken over hoe we Tweespan nog positiever in het dorp meer
kunnen zetten? Over het algemeen zijn de geluiden positief. De vraag is nu, hoe
houden we dat zo/krijgen we dat beter? Ook met oog op al de ontwikkelingen en

samenwerkingen met andere instanties. Onderstaande punten hebben de revue
gepasseerd
-Nieuws (met inhoud) in het Lemsternijs.
- Zichtbaarheid via tijdschriften/kranten/hege fonnen/buurtverenigingen.
- Domein
- Zichtbaarheid via Sportverenigingen
- (creatieve) workshops binnen de deuren van Tweepan
- Peuteropvang
- Huidige ouders “moeten” flink positief zijn naar buiten toe. Wellicht
voeden d.m.v. leuke activiteiten(koffieochtenden etc.) – Robert stelt wel de
kritische vraag of dit gaat werken omdat er al moeite is om OR/OMR te
vullen.
- Kijkochtenden in de scholen (kaarten voor bijv. 15minuten te kijken in een
klas. Super leuk natuurlijk voor opa’s en oma’s. Bijvoorbeeld tijdens de open
dag.
- Pannenkoekendag (voor bijvoorbeeld de peuters)
- meedoen aan dingen die in Lemmer belangrijk worden geacht. Acties voor
bijvoorbeeld de reddingsbrigade. Lemsterskûtsje. Ijsvereniging. Vooral
combinaties zoeken waar we wat aan kunnen hebben.
- Bedrijven en instellingen benaderen.
6.

OMR zaken
Marlies stelt de vraag: sluit het Zuiderzee binnen nu en vijf jaar zijn deuren? Nee, dit zal
waarschijnlijk iets met nieuwbouw te maken hebben.

7.

Mededelingen / Rondvraag
Meerpaal – De pannakooi wordt verhoogd i.v.m. Overlast van het voetballen. Dit wordt
inmiddels geplaatst. Dit is snel gerealiseerd door een van de buren aan de zijkant.

8.

Sluiting
Om 20.45 uur werd de vergadering gesloten

Volgende vergadering:
14 januari 2019, 19.30 uur Meerpaal

