NOTULEN OMR VERGADERING 28 SEPT 2017
Aanwezig: Jacco, Hendrika, John, Mirjam, Janna, Robert, Kim, Kevin, Marijke.
Afwezig: Anita, Marlies.
De vergadering wordt geopend en we starten met de mededeling dat er nog een plek binnen de
OMR vacant is. Robert zal een bericht via de websites verspreiden om het weer onder de aandacht te
brengen.
Notulen 4 juli
We gaan verder met het bespreken van de notulen van 4 Juli.
De situatie in de dam lijkt vooralsnog zoals besproken. Mirjam vangt goede reacties op van de
ouders. Janna merkt op dat het plezierig werken is. Ze kunnen nu goed gebruik maken van het
leerplein. Vanuit de kinderen lijken de reacties ook in orde en het gebouw leent zich prima voor de
huidige situatie.
Voor de kinderen die naar de andere scholen verhuisd zijn is het verschil in onderwijs nu wel groot.
Kinderen moeten van werken met lesbrieven over naar een meer klassikale benadering. Voor
sommige kinderen is dat even wennen. Mirjam neemt het wel even mee als aandachtspunt.
Punten OR
•
•
•

Schoolreisjes van de Meerpaal is punt van aandacht
Ouderbijdrage moeten op elkaar afgestemd worden voor de drie scholen.
Barbecue verliep helaas op hetzelfde moment van Glemmer nadat dit vorig jaar ook gebeurd
was. Dit is niet bij iedereen in de goede aarde gevallen en Mirjam wil er op toezien dat dit
volgend jaar voorkomen wordt.

Schoolse zaken
•

•
•

•

•
•

•

Schooltijden.
Vorig jaar zijn de zaken door meerdere handen gegaan waardoor de goede schooltijden niet
bij alle ouders bekend waren. De nieuwe tijden gaan vanaf de herfstvakantie in.
Ouders vallen over de wisseling van de vrije middag woensdag -> vrijdag.
Er is fikse lekkage in het nieuwe gebouw van de Meerpaal waardoor er zwammen aanwezig
zijn in de wanden van de bovenverdieping aan de west zijde van het gebouw. Hier is men
mee bezig.
Verder heeft de Meerpaal last van insluipers na schooltijd. De wijkagent is hierover
ingeschakeld. Kinderen komen binnen door de deur in de gymzaal. Deze sluit niet altijd goed.
Hier moeten de leerkrachten van de Meerpaal goed opletten.
Bij de Tweespan gaat Baukje met zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door Manon
Doe.
De scholen zijn van start met leerKRACHT. Mirjam heeft een korte uitleg gegeven over wat
leerKRACHT voor staat. De leerkrachten bespreken in frequente sessies met elkaar wat ze
willen verbeteren in de school. Hierbij kun je denken aan regels en verbetering van sociaal
klimaat in de school. Janna vult aan dat de doelen altijd in het voordeel van de kinderen
moeten zijn. De OMR wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Gezonde school. De drie scholen gaan er aan werken om een gezonde school te worden.
Hierbij denkende aan: Genoeg beweging, mentale gezondheid en gezonde voeding.

•

•

•

Opvang Tweespan. John vraagt of hier al wat meer over bekend is. Mirjam geeft aan dat het
aangewezen lokaal al geïnspecteerd is en dat er niet teveel hoeft te gebeuren om het klaar
voor gebruik te maken. Het lokaal werd gebruikt als opslagplek is inmiddels leeggehaald. Qua
ruimte is men er klaar voor.
Er is een minimum aantal kinderen nodig om het te laten slagen. De vraag is nog of dit
gehaald word. Er wordt flink gelobbyd voor nieuwe aanwas.
De situatie rondom Jelle de Boer werd genoemd. Mirjam schetst de situatie zoals hij voor en
na vakantie was. Jelle heeft om medische redenen zijn ontslag aangeboden op de vrijdag
voor de vakantie. Myrthe Kallenkoot als vervanging aangenomen.
Er wordt gevraagd naar de situatie rondom Elly. Mirjam geeft aan dat zij in de vakantie
alsnog heeft aangegeven toch te stoppen met werken

Rondvraag
•
•

•

•

Robert: Websites zijn gedateerd. Hier wordt aan gewerkt.
Kim: Komen er veranderingen in de gespreksplanningen en thema afsluitingen. Het is
vooralsnog veel op middag i.p.v. avond. Graag zouden ouders dit anders zien. Ook hier zijn
de teams druk mee bezig.
Jacco: Het meubilair van groep 8 van de Meerpaal is niet in orde. Er zijn een aantal oude
tafels waarbij krukken worden gebruikt. Er wordt geklaagd over lichamelijke ongemakken
hierdoor. Mirjam neemt het mee in nieuwe bestellingen.
Er wordt nog gevraagd of men wil lobbyen voor nieuwe OMR leden.

