Notulen MR Vergadering
Maandag 5 juli 2021
Aanvang 20:00 – Live op locatie Slenk
Aanwezig: PMR, OMR, Directeur
Opmerkingen

Actie

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

Directie schuift aan 20:30 uur

3. Inkomende mailing/post Geen
*
Wel ouder die informeel gevraagd heeft naar besteding Corona gelden.
4. Notulen *

5. Punten van de directie *

Notulen 7 juni 2021
− Kleine aanpassing: Fietslessen groep 4/5 moet groep
3/4 zijn en groep 6 moet groep 5/6 zijn.
− Na aanpassing zijn de notulen akkoord.
Onderwijs – Covid 19
Er zijn weer een hoop versoepelingen doorgevoerd.
De vakleerkrachtlessen zijn bewust nog niet opgepakt. Dit is
een organisatorisch puzzel, die begin volgend schooljaar
wordt opgestart.
Helaas kunnen we leerlingen met Covid symptomen niet
ontvangen op school. Dit is zowel voor ouders als leerkrachten vervelend.
Onderwijs – Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het ontbreekt momenteel nog aan een definitief bedrag
m.b.t. de NPO gelden. Vanuit het bestuur is aangegeven dat
er alvast een programma gemaakt kan worden voor € 500
per leerling

De Intern begeleiders hebben een analyse gemaakt van de
mogelijke problematiek op school-, groeps-, en leerling niveau.
Ontwikkelingen waarop wordt geïnvesteerd:
• Achterstanden spelling/lezen/rekenen
• Welbevinden sociaal/emotioneel
• Motoriek
• Duurzaamheid (methoden, leermiddelen)
School zoekt interventies bij deze ontwikkelingen die passen
bij de school.
Korte termijn achterstanden wegwerken en lange termijn
duurzaamheid zit wel een beetje een spagaat in de verschillende doelstellingen.
Dit wordt uitgewerkt in het schooljaarplan en in een apart
schoolprogramma. Het programma zal vanaf september
worden uitgevoerd en na een jaar in het jaarverslag worden
verantwoord.

Jolanda/
Marc

Onderwijs – Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de wijze waarop
de school aan de basisondersteuning vormgeeft en welke
extra ondersteuning de school biedt of wil gaan bieden.
Aandachtspunten:
- Rol team
- Plusgroepen
- Overwegingen format aanpassen of behouden
De OMR/PMR heeft adviesrecht. MR zet het advies op papier.
Personeel
Er zijn momenteel veel wisselingen binnen de bezetting op
school. Er zal daarom worden geïnvesteerd in teambuilding.
Meeste vacatures zijn nu opgevuld. De functie van concierge is parttime. Het andere deel valt onder gebouwbeheer
en valt formatief onder de gemeente. Deze functie is nog
niet ingevuld.
Er is ook nog geen unit 1 coördinator benoemd. Juf Suzanne zal tijdelijk de werkzaamheden oppakken, zoals
nieuwe inschrijvingen. Dat moet gewoon doorgaan.
Het MT is grotendeels nieuw. Daar zal ook een basis gelegd
moeten worden: Wie zijn wij als MT?; Wat is je rol als unit
coördinator?
Huisvesting
OBS Meander gaat twee extra lokalen op de benedenverdieping aan de Joeswerd betrekken. In de zomervakantie
wordt een wand geplaatst en in de herfstvakantie volgt een
keukenblok. In de verdeling van de lokalen is ervoor gekozen om groep 5 te scheiden. Geen ideale situatie maar wel
de best mogelijke. De indeling van de lokalen op de hoofdlocatie en dependance is zo tot stand gekomen dat iedere
klas een passende 'samenwerkingsklas’ heeft.
Verdeling toiletten heeft nog aandacht.
Bouwhek langs openbare weg Drewerd en dependance is
verwijderd. Er is behoefte aan een fysieke afscheiding.
Op de huidige locatie dependance staat woningbouw gepland. Termijn is onbekend.
Organisatie – Groepsindeling groepen 8
Er is vanuit ouders nog wel gereageerd op de voorlopige
groepsindeling. Verzoeken omtrent heroverweging zijn intern besproken en afgewogen. Er zijn geen verzoeken toegekend en de voorlopige indeling is daarmee definitief gemaakt.
Organisatie - Schoolgids
Schoolgids lijkt in hoofdlijnen op voorgaande versies. Als
team wordt er volgend jaar gekeken hoe dit bevalt en of onderdelen anders moeten worden.
Aandachtspunt vanuit OMR: Maak de gids meer onderscheidend: Waarom kiezen voor Meander. Maak het concreter
(Hoe).
OMR stemt in met schoolgids.
Bijbehorend jaarplan zal minder doelen gaan bevatten. Focus op “Wat willen we borgen”, “Wat willen we versterken”
met minder verschillende kerndoelen.
Organisatie - Jaarrooster
- Vanwege de vele parttimers in het onderwijs, heeft het
de voorkeur om studiedagen op verschillende dagen te
plannen.

Allen

-

Ouder-kindgesprekken zijn op een iets ander moment
ingepland
- Er is een jaarrooster personeel en een jaarrooster ouders/verzorgers
PMR stemt in met jaarrooster
6. Terugkoppeling vanuit
het team *
7. Veiligheid

-

8. Sfeer *

-

9. GMR *

−

−

−
10. MR-zaken *

−
−
−
−

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

*

Zorgen ouders verkeerssituatie dependance.
Voorstel dat door enkele ouders is aangedragen: klaarovers inzetten m.b.v. groep 8: De verantwoordelijkheid
die bij klaar-over hoort, leggen we niet bij leerlingen.
Robert en Jolanda hebben dinsdag 13 juli een oriënterend overleg met de verkeerscommissie van de Reitdiepwijk. De verkeercommissie heeft contact met gemeente, provincie en Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Groep 7/8 gaat nog naar de atletiekbaan
Groep 4 heeft een verkeersvoorstelling gehad via de
livestream
Groep 6 heeft een remweg demonstratie gehad
Verhalend Ontwerpen is (bijna) afgerond
Hoe wordt het Percentage Corona gelden ingezet dat de
scholen afstaan aan O2G2?: Organisatorisch/Participeren, maar niet faciliteren. Bijvoorbeeld:
o Gezamenlijke Inhuur specialisten/deskundigen/onderwijsassistenten (verzekeringen en
pensioenen overkoepelend regelen)
o Zomerscholen (Niet elke school een zomerschool, maar gezamenlijk regelen)
Andere onderwerpen:
o Loting op middelbare scholen vergroot de ongelijkheid;
o Sommige scholen zitten qua huisvesting zo vol,
dat klassenverkleining niet gerealiseerd kan
worden van de Coronagelden
o Inspectie onderzoek naar bestuurstoezicht en
gevolgen Covid -19 op het Voortgezet Onderwijs (VO).
Marloes
o Functieboek ambulante begeleiders
Marloes levert GMR notulen april 2021 tbv dropbox
Actualisatie Reglement OBS Meander -> Doorschuiven
volgend schooljaar
Jaarverslag MR 2020/2021 -> doorschuiven volgend
schooljaar en nog aanvullen met laatste vergadering
We blijven notulen op zowel website als op MijnSchool
plaatsen.
Nieuwe vergaderdata schooljaar 2021/2022 (zie onderaan)

N.V.T.

vast agendapunt
Vergaderdata MR schooljaar 2021-2022:
• maandag 6 september 2021
• maandag 4 oktober 2021

Vergaderdata GMR 2021
• Donderdag 9 september 2021

Jolanda

•
•
•
•
•
•
•
•

maandag 1 november 2021
maandag 6 december 2021
maandag 24 januari 2022
maandag 7 maart 2022
maandag 4 april 2022
maandag 9 mei 2022 (direct na meivakantie)
Maandag 13 juni 2022
Maandag 4 juli 2022

•

Dinsdag 30 november

