Notulen OMR vergadering 14 maart 2017
Aanwezig: Kim, John, Judith, Marijke, Marlies, Robert, Jelle, Hendrika, Alie
Afwezig: Jacco
Locatie: Dam Lemmer

1.

Notulen vorige vergadering.
a. Geen bijzonderheden

2.

Bustour
a. MR, OMR, GMR, raad van toezicht, Alex en directie van de Greiden zijn uitgenodigd voor de
bustour.
b. Bestemming is onbekend.
c. Interessant om eens mee te maken
d. Je gaat met een bus naar een aantal Gearhing scholen. Je hebt de mogelijkheid om met
mensen uit het vak te praten die je normaal gesproken niet tegenkomt. Hoe gaat het op
andere scholen in zijn werk?
e. Fusie met de Greiden zit er niet in. Samenwerken is nu de eerste stap. Beide besturen zullen
samen in het kantoor van Bolsward gaan werken.

3.

OR zaken
a. Meerpaal heeft last van vandalisme. Melding wordt gedaan bij de wijkagent. Is vroeger wel
meer controle geweest, laatste tijd niet meer.
b. Tweespan: ouders willen graag weten wat er met groep 3 gaat gebeuren. Hier kunnen we nog
geen uitspraken over doen.
c. Dam: onrust in verband met de verhuizing (buiten onze invloed om) van een aantal leerlingen
in de onderbouw. Ouders die zich zorgen maakten zijn aangesproken. Hopen dat de rust nu
weer terug is. Alie is vaker op de Dam aanwezig om onrust te voorkomen.

4.

Ingekomen stuk
a. Een brief ontvangen in verband met HVO/GVO aanbieden op onze scholen. Hier is vanuit de
ouders nooit vraag naar, maar zijn ouders wel op de hoogte over de mogelijkheden? Voorstel
is om dit via het NAW-formulier aan te bieden. OMR geeft akkoord.

5.

Schoolse zaken
a. Dam: Er is een klankbordgroep geweest voor de ouders van leerlingen uit groep 1 t/m 5. Er
zijn geen ouders geweest. Was het wel goed gecommuniceerd? Eventueel nogmaals de
mogelijkheid bieden?
De gymzaal wordt schoongemaakt.
Ouderraad gaf aan dat er in de onderbouw niet groep doorbroken werd gewerkt. Dit is wel
het geval, maar was niet zichtbaar voor ouders doordat dit later op de ochtend gebeurde. Nu
starten ze ook iedere ochtend gezamenlijk op.
In de bovenbouw was er veel onrust. Er is één leerling overgeplaatst naar de Meerpaal. Daar
gaat het goed met hem.
20 maart is er een ouderavond om de Dam.
12 mei Fancyfair en sponsorloop voor T-shirts en pannakooi.
29 juni feestelijke ouderavond.
b.
c.

Tweespan: sponsorloop op maandag 3 april.
Algemeen: 22 maart is de open dag op alle drie scholen.
T-shirts zitten niet in het schoolbudget, vandaar dat de scholen een sponsorloop organiseren.

d.

Profilering: op alle drie de scholen zijn we actief bezig met de profilering van onze scholen.
•
•
•
•
•
•
•
•

e.

6.

Naambord
Website
Klasbord
Facebook
Persbericht
Vlaggen
Naambordjes bij de deuren
Hanriëtte is op alle drie scholen werkzaam om de boel op te knappen waar nodig.

Formatie: Op dit moment kunnen we daar nog niet veel over zeggen. De mogelijkheden
worden nu eerst in de teams besproken. De Meerpaal groeit, de Dam en Tweespan krimpen.
Half mei zou de formatie rond moeten zijn.
10 payrollers hebben een vast contract gekregen bij Gearhing.
In ons onderwijsteam gaat het om 3 leerkrachten.

Rondvraag:
Geen opmerkingen.

Volgende vergadering: 16 mei om 19.30 uur op Tweespan

