Notulen MR Vergadering
Maandag 4 juli 2022
Aanwezig: PMR, OMR, directie

Aanvang 20:00 – Locatie Slenk, koffiekamer
Opmerkingen
1. Opening, vaststellen −
van de agenda
2. MR/GMR

3. Terugkoppeling
vanuit het team

Ilse zal na de zomervakantie haar MR-taak aan een collega
overdragen.

MR
- Jaarverslag MR: Marc pakt dit op.
GMR
- Statuten GMR zijn niet vastgesteld.
−
−
−
−
−

ACTIE

Marc

Afronden van het schooljaar.
Schoolreisjes.
Meanderfeest is op 8 juli
Leerkrachten moeten verhuizen van lokaal of locatie.
Afsluiting verhalend ontwerpen en groepspresentaties.

Start Openbare vergadering
Directie schuift aan rond 20:30 uur

4. Ingekomen stukken

− Een van de leerkrachten vertrekt bij Meander vanwege een

−

−

5. Notulen

relatie met een andere collega. Dit gegeven leeft erg onder
leerlingen, ouders en leerkrachten. In de MR wordt toegelicht dat
de school het uitgangpunt heeft dat indien er sprake is van een
relatie tussen collega's, deze collega's in ieder geval beide in een
andere bouw werkzaam moeten zijn. Met als reden de integriteit
en transparantie binnen de teams te kunnen bewaken voor alle
partijen en ongewenste situaties te voorkomen. Dit is ook
afgestemd met het bestuur en HR. Met betreffende collega's is
overleg geweest over een passende oplossing binnen de school,
deze is niet gevonden. Hierdoor heeft een van de medewerkers
besloten op zoek te gaan naar een andere school.
Nadine
Groene schoolpleinen: Per 1 mei 2023 komt er subsidie
beschikbaar voor groene schoolpleinen in de gemeente
Groningen. Nadine neemt dit mee naar het beheerders overleg
Rietwierde. (https://duurzaamgroningen.nl/tuin-enomgeving/groene-schoolpleinen)
Vormingsonderwijs is een wettelijk recht en een aanvulling op het
openbaar onderwijs. Vormingsonderwijs is gericht op een
specifieke - of verschillende levensbeschouwingen:
Boeddhistisch, Hindoeïstisch, Humanistisch, Islamitisch, Joods,
Katholiek, Protestants. In de jaarlijkse schoolgids staat dat
ouders zich hier actief voor aan kunnen melden. School kan
subsidie ontvangen om Vormingsonderwijs aan te bieden. Niet te
verwarren met Burgerschap. Bij Burgerschap komen deze
onderwerpen ook aan de orde. Burgerschap is een integraal
onderdeel van het onderwijs en zit bij Meander verweven in
verschillende onderwijsvormen (Geschiedenis, Kiva,
cultuureducatie).

Notulen 13 juni 2021- Akkoord

o
o
o

Aparte opslag factor groep 8 staat sinds 2018 niet meer in de
CAO en is anders geregeld.
Hitte op het schoolplein: Tarp is in bestelling. En is inmiddels
geplaatst (maandag 11 juli 2022).
Noodformulier bestaat uit vier onderdelen en wordt nog
nader uitgewerkt: contactgegevens, BSO dagen en
organisatie, Privacy (toestemming op de foto, enz.), medisch
logboek.

6. Punten van de
directie

−
−
−
−
−
−

Algemeen (Bijlage)
Jaarverslag 21-22 (Bijlage)
Schoolgids (Bijlage)
Veiligheidsplan (Bijlage)
Concept jaarplanning
Eindopbrengsten (Bijlage)

Onderwijs - Eind opbrengsten
De interventies zoals ingezet voor de groepen 3 en 6 (waar de
opbrengsten lager waren dan verwacht) heeft een positieve
uitwerking gehad.
Er kan volgend schooljaar ook middels een nieuw instrument
worden gemonitord of alle leerlingen in de groep voldoende
gegroeid zijn. Dit instrument geeft meer gedetailleerde informatie
en zegt daardoor meer dan het algemene gemiddelde van de groep.
Onderwijs - Jaarverslag 21-22
Het jaarverslag 21-22 is een evaluatie van het schoolplan 21-22 incl.
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Voor alle actieplannen
is een korte evaluatie geschreven en aangegeven of het plan mee
wordt genomen naar volgend jaar of afgerond is. Veel van de NPOplannen worden voortgezet. MR vindt dat er mooie resultaten zijn
geboekt en dat de school dit best meer uit mag dragen. Ook zijn er
nog mooie actiepunten voor het komende jaar geformuleerd. De
school heeft een aantal leerlingen de mogelijkheid geboden om een
cursus Rots en Water (weerbaarheid) te volgen buiten de reguliere
lestijden. Hier is minimaal gebruik van gemaakt, wat jammer is.
Onderwijs - Schooljaarplan 22-23
Dit zal tijdens de MR vergadering van eind oktober worden
gesproken. Zodra het concept gereed is zal dit per mail worden
verspreid en kan de MR alvast schriftelijk reageren.
Personeel - Vacatures - bezetting
Vacature voor leerkracht bovenbouwgroep 7 en groep 8,
vakleerkracht gym en administratie medewerker is ingevuld.
Lopende vacature is nog de vacature voor leerkracht groep 3
(zwangerschapsverlof). Dit is een lastig te vervullen vacature en hier
wordt nu extern voor geworven.
Huisvesting
Huisvesting - Lokaalindeling
Er is geprobeerd de parallel groepen zoveel mogelijk bij elkaar te
plaatsen. Voor de groepen 5 is dit niet gelukt. Op de hoofdlocatie
komen dan twee groepen 5 en op de dependance 1. Het bleek niet
haalbaar om het ideaal scenario te realiseren. De plusgroep en
logopedie krijgen vorm op de hoofdlocatie, in het kantoor bij een
van de ingangen (Waterrijk).

Nadine

Huisvesting - Huisvesting
IKC de Rietzee zal voor haar muziekonderwijs uitwijken naar het
speellokaal vanwege een grote instroom aan de onderkant. Vanuit
de MR wordt aandacht gevraagd voor de dunne afscheiding tussen
de beide speellokalen. Muziekonderwijs (bijgeluid van het
beweegonderwijs) en beweegonderwijs (over de muziek heen
moeten praten) naast elkaar, kan elkaar in de weg zitten. Beide
scholen zijn over dit onderwerp in gesprek.
Organisatie
Organisatie - Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is geactualiseerd. Het ‘Sociaal Veiligheidplan’ en
het ‘Veiligheidsplan’ zijn geïntegreerd tot één document. Het plan
kent een algemeen bestuurlijk deel (deel A) en een school specifiek
deel (deel B). Het anti-pestprotocol is nu ook opgenomen in het
Veiligheidsplan. Het anti-pestprotocol is gebaseerd op de methodiek
van KiVa en geeft beter richting aan alle betrokkenen in het ‘hoe te
handelen’. Kiva scholing volgt bij de start van de schooljaar als
Nadine
opfristraining, daar wordt het anti-pestprotocol ook teambreed
meegenomen. De PMR vraagt of het online-pesten zwaarder in het
schoolspecifieke gedeelte kan worden opgenomen? Antwoord:
“online pesten is integraal onderdeel van het Kiva programma en
heeft via Kiva zeker een plek”.
Vraag om over na te denken: “Moet er ook aandacht worden
besteed aan maatregelen ikv een pandemie (Covid). Ook hier speelt
veiligheid leerkrachten en leerlingen een rol”.
Toevoegen: Onderscheid in veiligheidsplan tussen hoofdlocatie en
dependance aanbrengen.
Er ligt een mooi plan MR stemt in met het veiligheidsplan.
Organisatie - Planning margedagen en -uren.
Totaal 35 uur te verdelen.
Organisatie - Schoolgids
De schoolgids 22-23 ligt als concept voor ter instemming. De
schoolgids is bedoeld voor nieuwe ouders maar wordt ook
aangeleverd bij de inspectie. Er zijn onderdelen in de schoolgids die
iedere school wettelijk verplicht is om te melden. Denk aan de
meldcode, opbrengsten, klachtenregeling etc. Alle scholen van OOG
werken nu met een template, om ervoor te zorgen dat alle wettelijk
verplichte onderdelen vermeld zijn. Het TOM onderwijs komt niet
meer voor in deze schoolgids als onderwijsconcept. Onderdelen
hiervan zijn nog steeds wel terug te vinden. In de toekomst blijven
onderdelen zoals groepsoverstijgende activiteiten, inzet van
specialisten en vernieuwend en eigentijds onderwijs een rode draad
in het onderwijs.
Opmerkingen:
- MR hoeft niet in te stemmen met de hoogte van de
ouderbijdrage.. Oudervereniging is een zelfstandige vereniging
met eigen statuten.

Nadine

-

Kijken naar de formulering samenwerking met diverse BSOorganisaties en de opvang middagpauze
MR stemt in met schoolgids.

7. W.v.t.t.k. &
rondvraag

-

Kunnen ouders ook standaard beschikken over de citografieken,
in combinatie met een toelichting? Hier wordt per klas nogal
verschillend mee omgegaan.

Vergaderdata MR schooljaar 2022-2023:
•
•
•
•
•
•
•

31 oktober 2022
12 december 2022
6 februari 2023
13 maart 2023
17 april 2023
5 juni 2023
10 juli 2023

Vergaderdata GMR 2022/2023
• 14 september 2022
• 25 oktober 2022
• 7 december 2022
• 16 februari 2023

•
•

12 april 2023
20 juni 2023

Nadine

