Notulen MR Vergadering
Maandag 7 juni 2021
Aanwezig: PMR, OMR, Directie
Aanvang 20:00 - via Teams
Opmerkingen
1. Opening, vaststellen
van de agenda *
2. Vooroverleg

Directie schuift aan 20:30 uur

3.

Kennismaken nieuwe directeur Nadine Wiegman.
Nadine heeft de eerste week erop zitten.

4. Inkomende mailing/post Geen post. Wel een ouder die mondeling heeft
*
geïnformeerd bij OMR naar de achterliggende reden van
terug naar homogene groepen in de bovenbouw en
eventuele alternatieven.
Aan de betreffende ouder is teruggekoppeld, volgens
toelichting directeur a.i. Marian, waarom er voor de huidige
groepsindeling is gekozen. Er is geen aanvullend
nieuwbericht meer geplaatst.
Volgende keer reactie vanuit de MR geven na de MRvergadering.
5. Notulen *

Beiden akkoord
Notulen 29 maart 2021
Notulen 11 mei 2021

6. Punten van de directie

Schoolprogramma naar aanleiding van het Nationaal
Programma Onderwijs (besteding Corona-gelden)
School scan wordt nog verder aangevuld met informatie
van net voor de meivakantie
Analyseren wat de school scan zegt
Welke interventies passen bij onze school scan? Wat
zijn de aandachtspunten voor het volgende schooljaar.
Alles ligt nog open.
Voor het schoolprogramma is iets meer tijd beschikbaar.
Dit wordt in september geschreven.
Dinsdag 6 juli is er een teamoverleg over dit onderwerp.
- Het is éénmalig geld. OMR vraagt ook aandacht voor de
lange termijnvisie: wat kan er met behulp van het geld
eventueel eerder worden gerealiseerd en aan kwaliteit
van het onderwijs worden bijgedragen (Methoden,
technieken)? Reactie: Uiteraard is het eerste doel
achterstanden wegwerken, maar wordt ook
meegenomen.
Procedure Protocol groepsindeling
Wijzigingen in het protocol groepsindeling dienen langs de
MR te lopen.

Actie

In februari/maart 2022 wordt het protocol groepsindeling
bovenbouw (homogene of verticale groepen) nogmaals
besproken met de nieuwe directeur Nadine.
7. Terugkoppeling vanuit
het team *







Ontwikkelingen rond verhalend ontwerpen wordt met
ouders gedeeld via Teams. Teams werkt beter dan
MijnSchool ivm de filmpjes.
Fietslessen voor groep 3/4 zijn geweest.
Fietslessen groep 5/6 volgen begin juli
Er volgt ook nog een remweg demonstratie

8. Onderwijs *

9. Corona *

Nieuwe Corona advies van het Landelijk OMT voor Primair
Onderwijs (PO; o.a. bubbels) gelden tot eind juli. Dit
schooljaar zullen de regels daarom niet meer worden
gewijzigd.

10. Veiligheid

Hekken tussen Joeswerd en Wadwerd zijn inmiddels
verwijderd. Gaat tot nu toe goed.
Jolanda heeft bericht naar de wijkvereniging gestuurd om
samen op te trekken richting gemeenten en VVN.
Het inloopbeleid van de school. Tijdens Corona voor
ventilatie, maar ook voor warmte zijn buitendeuren vd klas
open.

11. Sfeer *

Leerkrachten Slenk willen weer meer in kleine groepjes
pauze gaan houden ipv alleen. Er is behoefte aan meer intercollegiale interactie.

12. GMR *

Laatste vergadering 20 april
Volgende vergadering 23 juni
Aan Openbaar Onderwijs Groningen dragen we als school
Corona geld (procentueel) af voor het Nationaal Programma
Onderwijs. Via GMR-plan en ondersteuning in interventies
volgen. Marloes stemt af. We kunnen ook gericht aan GMR
aangeven van welke interventies wij overkoepelend
ondersteuning verwachten.

13. MR-zaken *




Actualisatie Reglement OBS Meander
Jaarverslag MR 2020/2021

Marloes komt met aanpassingen vanuit de PMR op beide
documenten.
Bijlage (ter informatie) geeft weer op welke punten de MR
inspraak- of advies recht heeft en welke geleding het betreft:
personeelsgeleding, oudergeleding of beide.
14. W.v.t.t.k. & rondvraag *

*

De vacatureruimte die is ontstaan bij ondersteunend personeel (conciërge en administratie) moet snel worden ingevuld.

vast agendapunt
Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021:



Maandag 5 Juli 2021

Marloes

Vergaderdata GMR 2021
 Woensdag 23 juni 2021

Marloes




Donderdag 9 september 2021
Dinsdag 30 november

