Notulen OMR-vergadering
17 januari 2017
Aanvang 19.30 uur, in de nieuwe OBS de Meerpaal
Aanwezig:
Judith van der Wal, John Meijer, Martine Goedhart, Marijke
Osinga, Kim (sorry, Kim), Anita Algra, Mirjam Holwerda (directeur OT5), Jacob Anema (manager
Bedrijfsvoering) , Henderika van der Weit, Robert Scholten, Jacco Kramer en Jelle de Boer

Afwezig: Marlies van der Ziel en Mark Tilroe (John vervangt Mark)
Vanwege de personele wijzigingen in de samenstelling van de OMR eerst een voorstelrondje.

1) Notulering wordt deze keer verzorgd door Jelle de
Boer.

2) Notulen vorige bijeenkomst zijn er niet gemaakt
(barbecue afsluiting schooljaar op Tweespan)
3) OR zaken: De contactpersonen vanuit de OMR met de
ouderraden van de scholen zijn: Judith voor de Meerpaal, Kim voor Tweespan en Marlies
voor de Dam. Zij spelen die punten door die van belang zijn voor de ouderraad.
4) Schoolse zaken:
a. We beginnen bij de begroting. Jacob licht de begroting toe. Bij de baten staat een
bedrag voor Frysk; daar zullen we in de toekomst wel iets voor moeten doen; er zal
in de nabije toekomst worden gevraagd naar een verantwoording van de inzet van
deze gelden. Prestatiebox cultuur is een soort subsidie voor culturele activiteiten. Bij
de lasten: Gearhing wil geen eigenaar zijn van het nieuwe schoolgebouw van de
Meerpaal. De rijksbijdrage voor het onderhoud van gebouwen wordt dan ook
doorgesluisd naar de Gemeente Fryske Marren, de post staat onder
‘huisvestingslasten aan gemeente FM. Onderwijsleerpakket:ICT-kosten is licenties,
programma;s etc. Tablets vallen onder investeringen, de vervanging er van onder
afschrijvingslasten. De kopieerkosten zijn vooralsnog hoog, we verwachten dat dit in
de loop van de tijd minder gaat worden met de inzet van tablets en digitaal
leermateriaal. De post medezeggenschap is alleen bedoeld voor (O)MR, NIET voor de
ouderraad. Zij halen hun budgetten uit de ouderbijdrage. Het resultaat van de
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begroting is ruim €33.000 negatief, en dat is gezien de ontwikkelingen te verdedigen
en door het bestuur geaccepteerd. Een van die ontwikkelingen is de investering in
gepersonaliseerd leren. De scholing die daarbij hoort is erg duur. Voor het primair
onderwijs is er nog geen vulling voor de Portal, die er als organisatorisch model
onder ligt. Die invulling zouden wij, als pioniersscholen, moeten gaan ontwikkelen.
Dat geeft veel trial & error, en voorlopig nog geen of weinig financiële voordelen.
Bovendien zijn onze methodes nog onvoldoende
ingericht op gepersonaliseerd leren, maar juist op
groepsleren via het DIM-model. Binnen het
managementteam is er toen overlegd; Kunskapsskolan
wordt voorlopig even geparkeerd. Intussen
experimenteren we zelf door, en daar is flink voor
begroot. Ook wordt er flink geïnvesteerd op de PR van
de scholen; daar is nog winst te behalen. Jelle
complimenteert Jacob met het resultaat van de
tijdrovende en lastige klus van het begroten.
Jaarplanning: (Zie ook bijlage van Jacco bij de stukken) Wordt gehanteerd als
geheugensteun. De OMR geeft advies en heeft hetzelfde doel als het
managementteam, en ziet zichzelf niet in de eerste plaats als een
verantwoordingsorgaan.
Kamp van de Dam: Na uitgebreid contact en overleg het volgende besluit: In 2017 en
2018 gaat groep 8 van de Dam nog naar het 5-daagse kamp Hattem. Daarna niet
meer. Leerkrachten groep 8 van Tweespan en de Meerpaal plannen zelf hun
driedaagse kamp: Tijdstip én bestemming.
Voortgang in de scholen: 10 februari officiële opening van de Meerpaal. De
samenwerking met wijkvereniging en PSZ verloopt goed. Tweespan: Opleuken van
buiten- en binnenkant. De communicatie over het (tussentijdse) vertrek van twee
collega’s moest erg zorgvuldig plaatsvinden en kon daardoor ook niet eerder
gebeuren.
Profileren van de scholen: Er is een PR-plan, waarmee al gestart is. Ook facebook
speelt daar een rol in. Er worden folders en vlaggen ontwikkeld. Het cadeautje bij de
kennismaking in een school is aangepast. (memory i.p.v. beertje) Een gezamenlijke
Open Dag voor alle Lemster scholen is nog een wens, maar St. Jozef heeft een
logistiek probleem.
Sponsoring: We spreken geen principiële bezwaren uit tegen sponsoring, zolang er
geen beïnvloeding van leren en lesstof plaatsvindt, of verplichtingen aan worden
gegaan.
GMR-vergadering op 7 februari vindt plaats in de MFA; zitting in wijkvereniging de
Steiger.
Toetsing uitgaven en afspraken a.h.v. het jaarplan; aIs bij de begroting behandeld
Problemen op de Dam: Daar moet nog in geïnvesteerd worden. Punt is dat er een
aantal kritische ouders op de Dam bij voorbaat al uitgaat van wantrouwen en
negatieve effecten, ook al is een maatregel nog zo positief bedoeld en uitgelegd.
(Kinderen moeten op de gang werken, i.p.v. kinderen werken zelfstandig op het
leerplein) Niet gehinderd door enig inzicht of kennis van zaken wordt het
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ongenoegen op facebook gezet. Ouders zijn hier geneigd
dat wat zij niet goed begrijpen, te veroordelen. Met ouders
3.0 willen we ouders meer betrekken bij het vormgeven van
leren, we briefen ouders wekelijks, de website moet geupdate worden.
Pauze met rondleiding door de nieuwe school.

j. Veiligheid: Er gaan ontruimingsoefeningen plaatsvinden.
k. Prognoses lijken vooralsnog niet gunstig. Van leerlingenaanwas lijkt voorlopig nog
geen sprake. Van enige krimp wel.

5) OMR-zaken: John Meijer wordt welkom geheten, Hij neemt de plaats van Mark Tilroe is. Bij
gebrek aan tegenkandidaten hoeft er geen verkiezing plaats te vinden.
6) Rondvraag: Hier wordt geen gebruik van gemaakt
7) Volgende bijeenkomst:
7 februari gecombineerde GMR/OMR bijeenkomst in verenigingsgebouw de Steiger
14 maart OMR op OBS de Dam.
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