Notulen OMR bijeenkomst
16 November 2017 in OBS de Dam
Aanwezig: Jacco Kramer, Mirjam Holwerda, Marijke Osinga, Kim de Jonge-Bloem, Janna
Bleeker, Kevin Jellema, Hendrika van der Weit, Margreet Hunia en Marlies van der Ziel.
Afwezig : Robert Scholten, Anita Algra, John Meijer.
1

Jacco opent de vergadering en verwelkomt Margreet Hunia, zij vervangt (tijdelijk)
Anita Algra totdat zij terug is van haar verlof.

2

Notulen van 28-9 worden goedgekeurd.
Afgesproken is wel dat voor het plaatsten van de notulen op de website, deze eerst
ter controle naar Mirjam worden gestuurd. In verband met behoud van privacy kan
er een gecensureerde versie op de website worden geplaatst. Dit is afhankelijk van
de inhoud.

3

OR zaken : geen mededelingen.

4

Schoolse zaken :
Mirjam heeft een verzoek aan de OMR van Alex Peltekian om deel te nemen aan een
bijeenkomst op 30 november.
Deze bijeenkomst zal samen met OT1 op de Meerpaal worden gehouden.
Het doel is samen te brainstormen en mee te denken aan een strategisch beleidsplan.
Meerpaal.
Lekkage is opgelost een nieuw kozijn is geplaatst.
Tevens worden er zijnetten geplaatst bij de panne kooi.
Er zijn gesprekken gaande met de gemeente en politie om vandalisme tegen te gaan.
Tweespan.
Er wordt gevraagd wie er toezicht houdt, zij willen niet verantwoordelijk zijn.
Welke wegen kunnen we nu bewandelen.
Gezamenlijke aanvraag door de wijkvereniging en de school bij de gemeente?
Er zijn muurtjes geplaatst tbv het leerplein op de klusavond.
De Dam
Naar idee van de leerlingenraad zijn er hekken geplaatst bij de bovenbouw, deze
omheining komt bij het plein van de onderbouw vandaag. Een prima oplossing tegen
(voet) bal overlast . Tijdens de ouderavond is gesproken over de ervaringen en de
huidige “ toestand” op school. De ouders zijn positief over hoe het nu gaat met de
twee klassen, de kinderen hebben het naar hun zin.
De brief van Alex Peltekian is besproken waarin bevestigd wordt dat de huidige
groep zeven de School af kan maken.

In verband met de leegstand van de Dam moet de gemeente worden ingelicht.
Uiteindelijk wordt de school teruggeven aan de gemeente, op dit moment zijn er
geen signalen wat er met de school gaat gebeuren.
5

OMR: Er zijn nog steeds geen kandidaten ter vervanging van Judith en Jacco.
Dit wordt opnieuw onder de aandacht gebracht.

6

Rondvraag: er zijn geen vragen .

7

Sluiting: volgende OMR: 11 januari 19:30 Meerpaal

