Notulen vergadering 15 maart
Aanwezig: Jacco, Robert, John, Marlies, Hendrika, Margreet, Kevin, Marijke
Afwezig: Mirjam is helaas afwezig. Margreet kreeg bericht dat Mirjam haar man niet lekker is
geworden. Wij wensen hen sterkte en beterschap.
1. Opening: Marijke is notulist
2. Notulen vorige vergadering OMR 10 januari worden goedgekeurd.
We gaan dit schooljaar niet meer in op de uitnodiging van de GMR om samen te vergaderen.
Dit jaar wordt de OR ook weer uitgenodigd voor een bus tour met diverse scholen van
Gearhing. De workshops (koken en taaldorp Engels) in samenwerking met het ZZL en groep 8
van Tweespan loopt nu.
Jacco brengt een punt in van Mirjam om te bespreken: De 3 scholen krijgen budget om de
werkdruk te verminderen. Kan dit worden ingezet voor extra IB-uren op de Meerpaal?
We komen niet tot een duidelijk antwoord. Extra handen in de klas is ook een wens, in de
vorm van een onderwijsassistent. Is het budget bedoeld per school of mag het OT schuiven
met het geld? Kortom een punt om op terug te komen.
3. OR zaken. De mail van de OR wordt besproken. Voordat wij akkoord gaan om het bedrag van
500,- aan de OR over te dragen willen we weten hoe de financiering van de schoolbibliotheek
op de Meerpaal is geregeld. Margreet gaat dit voor ons uitzoeken.
4. Schoolse zaken.
Joseph is per 1 februari gestopt als manager bedrijfsvoering. Margreet pakt deze taken nu
op. Het is eerst een pilot van ongeveer een jaar.
Voortgang kinderopvang: Na de pasen start de kinderopvang van Prokino op Tweespan op
maandag en dinsdag. Als er meer aanmeldingen komen bestaat de mogelijkheid om ook op
andere dagen opvang aan te bieden.
Open dag 21 maart. Elke school heeft een plan gemaakt over de invulling van de opendag.
Deze worden mede gedeeld. Leerlingen vervullen ook een rol in de rondleidingen.
Overleg overlast. Er zijn klachten binnengekomen van een buurtbewoner over het geluid van
de kinderen op het plein. School is in gesprek geweest met deze mevrouw.
Begroting. De begroting is besproken. Er zijn een aantal opmerkingen geweest over
onduidelijkheden. Margreet gaat dit uitzoeken en komt erop terug.
Te weten: verklaring bedrag scholing en deskundigheidsbevordering, de energiekosten zijn
hoger dan vorig jaar, hoe kan dat? Vergaderkosten waren €3000,- nu €2000,-.
Meerjarenonderhoudsplan €6450,- wat betekent dat? Leermethoden vorig jaar €1500,- nu
€31.100 hoe kan dat? Komt dat door aanschaf nieuwe methode VLL, methode technisch
lezen, nieuwe avi/dmt?
Voorlopig formatie overzicht. Margreet geeft ons hier uitleg over.
Op de Dam is volgend jaar nog 1 groep over. In verband met rust in de groep staat Janna de
hele week voor groep 8. De locotaken gaat zij daarnaast doen. Er zal voor 3 dagen een
onderwijsassistent aanwezig zijn. Op de andere dagen is er altijd nog een personeelslid
aanwezig op school, zodat Janna nooit alleen is met haar groep.
Vacatures OMR. Op de Meerpaal hebben wij 2 vacatures voor ouders. Er zijn nog geen
nieuwe kandidaten gevonden. We besluiten dat de leerkrachten een oproep plaatsen via
klasbord, daarin vermelden we ook de tijd die het kost (slechts 6 vergaderingen per jaar) en

dat ouders altijd een keer een vergadering bij mogen wonen om te kijken wat het nu precies
inhoudt.
Robert is nu ouder lid van de Dam. Hij heeft een zoon op de Dam en een dochter op de
Meerpaal. Met ingang van volgend schooljaar wordt hij ouderlid van de OMR voor de
Meerpaal. Op Tweespan heeft Margreet het tijdelijk overgenomen van Anita. Mag zij dat
volgend jaar ook doen gezien haar functie?
5. Met ingang van het nieuwe schooljaar stopt Jacco als voorzitter van de OMR. Robert gaat dit
met veel plezier overnemen! Er is slechts 1 eis: een vaste notulist. Hendrika gaat deze taak
vervullen, heel fijn!
6. Rondvraag mededelingen.
Marlies geeft aan dat ze van ouders heeft gehoord dat de kinderen van groep 4 steeds zo laat
buiten zijn na schooltijd. Margreet zal bespreken hoe dat kan.
De verhoging van de ouderbijdrage van de Meerpaal is bijna akkoord. Jacco gaat nog vragen
welke acties de OR heeft bedacht om het geld van ouders binnen te halen die niet betalen.
Robert vraagt wat er gebeurt met het geld dat overblijft van de vrijwillige ouderbijdrage
wanneer de school sluit. Daar hebben wij wel een idee voor! Een mooi eindfeest met oud
leerlingen bijvoorbeeld.
Er is een vacature in de GMR voor een leerkracht van OT5. Is het ook mogelijk dat een
payroller dit oppakt?
7. Sluiting
Volgende OMR: 27 mei 19:30 de Dam

