Notulen MR Vergadering
Dinsdag 11 mei 2021

Aanwezig: PMR, OMR, directie a.i.
Afwezig: Aanvang 20:00 - via Teams
Opmerkingen

Acties

1. Opening, vaststellen
van de agenda *
2. Voorbespreken

Directie schuift aan 20:30 uur

3. Inkomende mailing/post n.v.t.
*

4. Notulen *

Wijzigingsvoorstellen rond leervoortgang afstandsonderwijs
worden nog doorgevoerd.

5. Terugkoppeling vanuit
het team *

Geen bijzonderheden

6. Punten van de directie * Huisvesting:
• Huisvesting is voor komende jaar opgelost. Een
gewenste verdeling van groepen over de hoofdlocatie
en de dependance is nu de nieuwe uitdaging. Met
gemeente volgt nog overleg voor de langere termijn.
Formatie
• Er volgt een vacature voor leerkracht van de nieuwe 19e
groep.
• Er wordt instemming gevraagd voor het vrijmaken van
de 3 unit coördinatoren in de vaste formatie. Gezien de
grootte van de school is dit te verantwoorden. PMR gaat
akkoord.
• Ondersteunend personeel (conciërge en administratief
medewerker) gaan de school verlaten. Er wordt gezocht
naar vervanging.
7. Terugkoppeling vanuit
OMR

•

•

Actualisatie Reglement OBS Meander
o Ter informatie en ter bespreking. Definitieve
vaststelling met nieuwe Directeur.
o GMR is ook met een actualisatie van de
statuten bezig. De statuten van de GMR zijn
daarom nog niet beschikbaar.
o Toevoegen hoe we omgaan met stemmen als
een vacature niet wordt vervuld.
o Schriftelijk stemmen vervangen door digitaal
stemmen.
o Allen nog even kritisch doornemen.
Jaarplan MR 2020/2021

Jolanda

Allen

o

o

8. Corona *

Ter informatie en ter bespreking. Jaar is nog
niet om. Definitieve vaststelling met nieuwe
Directeur.
Allen nog even kritisch doornemen en
aanvullen. PMR kijkt ook specifiek nog naar
aanvullingen van het eerste half jaar.

Allen

Nationaal Programma Onderwijs
• Besteding van gelden uit het Nationaal Programma
Onderwijs moeten nog voor de zomervakantie worden
uitgewerkt. Dit volgt in het Schoolprogramma. De MR
moet instemmen met het Schoolprogramma.
Marloes
• De stichting heeft ook een faciliterende rol. GMR zal
moeten instemmen op dit punt. GMR en MR houden
contact hierover.
• PMR vraagt aandacht voor de grote rol van de IB-ers en
aandacht voor tijdige inzet extra ondersteuning.
• OMR vraagt aandacht voor doelstellingen en evaluatie
Zelftesten: Leerkrachten hebben allemaal zelftesten
ontvangen. Het advies is om zonder klachten op zondag en
woensdag te testen. Bij klachten moet er altijd en echte test
worden uitgevoerd.
Gymles: Er wordt weer 1 keer in de week gymles gegeven!
Dit is fijn voor de leerlingen. De vakspecialisten gym mogen
helaas nog steeds niet buiten de bubbel lesgeven. De gymles wordt daarom gegeven door de eigen leerkracht, zonder
toestellen en in spelvorm.

9. Veiligheid

Verkeerssituatie rond de school
• Jolanda heeft geïnformeerd naar contacten bij Veilig
Verkeer Nederland, Wijk Commissie Verkeer en MR
Rietzee. Er zijn geen bestaande contacten. Als we iets
willen, moeten we die zelf leggen.
Marc
• Marc vraagt aandacht voor de verkeerssituatie als het
tijdelijke hek tussen Wadwerd en Joeswerd wordt
verwijderd. Marc informeert bij Arcadis naar de planning.
• Jolanda Kijkt of ze contact kan leggen met de
Jolanda
wijkvereniging.

10. Sfeer *

•
•
•
•
•

11. Onderwijs *

•
•
•

De dependance is vanbinnen opnieuw geverfd. Alles is
weer lekker fris.
Fris, maar niet schoon. Schoonmaak verdient nog altijd
een aandachtspunt! Bij O2G2 is dit minimaal geregeld.
Er zijn nieuwe schuren geplaatst
Fietsenrekken staan anders, waardoor de entree beter
benaderbaar is.
Bewondering voor de kinderen die zich goed houden
ondanks alle beperkingen door de bubbels!
25 mei wordt er weer begonnen met verhalend
ontwerpen. Eindpresentatie is niet mogelijk. Ouders
worden daarom via Teams op de hoogte gehouden.
Activiteiten die buiten kunnen, gaan gewoon door, zoals
de verkeersles. De groepen 3/4/5/6 krijgen binnenkort
weer fietslessen.
De werkgroep Koningsspelen heeft dit jaar hulp
gekregen van ALO studenten. Studenten waren niet op
locatie, maar hebben een bronnenboek met ideeën
aangeleverd. Er wordt gekeken of er in de toekomst
vaker samen gewerkt kan worden.

*

12. GMR *

Notulen GMR februari:
• Nieuwe functiebeschrijvingen is nog geen akkoord over
bereikt;
• Werving nieuw lid Raad van toezicht
• Werkbelasting jonge docenten;
• Financiën/Raad van Toezicht

13. W.v.t.t.k. & rondvraag *

•

vast agendapunt

Zonnebrand is belangrijk aan het worden. Goed om hier
als school aandacht voor te hebben.

Vergaderdata MR schooljaar 2020-2021:
•

Maandag 7 juni 2021

•

Maandag 5 Juli 2021 (Optioneel)

Vergaderdata GMR 2021
• Woensdag 23 juni 2021

•
•

Donderdag 9 september 2021
Dinsdag 30 november

