NOTULEN
Vergadering medezeggenschapsraad onderwijsteam 5
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

4-10-2018
Locatie:
Tweespan
19:30
Notulist:
Kevin Jellema
Robert (vz), Rixt, Kevin, Mirthe, Janna, Marlies, Marijke, Tineke, Kim, John, Mirjam (dir.)
-

1.

Opening
De vergadering wordt gestart met de mededeling dat ondergetekende (kevin) als vaste
notulist is aangesteld.
Tineke is eerst afwezig ivm condoleance.
Thijs is vandaag afwezig.
Mirthe en Rixt worden voorgesteld als nieuwe omr-leden.
Wij zijn uiteraard blij met deze nieuwe aanwas.

2.

Vaststellen agenda
-

3.

Notulen vorige vergadering
Verzoek of Thijs in de mailinglijst kan worden meegenomen.
Robert vraagt naar situatie speellokaal op de meerpaal. Mirjam geeft aan dat het mooi gaat
en dat er een prognose van 36 groep 1 leerlingen is voor dit schooljaar.
Marijke voegt hier aan toe dat de gymlessen alsnog in het speellokaal kunnen plaatsvinden.
Dit in samenspraak met de beweegcoaches.
Verder geen bijzonderheden.

4.

OR zaken
Tweespan - Geen openstaande punten.
Meerpaal – kunnen we ook schoolschaatsen? Marijke geeft aan dat in het verleden voor
kaatsen is gekozen. Voor volgend jaar wordt gekeken wat er geregeld kan worden.

5.

Schoolse zaken
• Manager bedrijfsvoering – Thijs van der Veen.
• De peuter/kleuterklas – Optie is de peuter/kleuterklas. Dit in de toekomst uit te
breiden tot een IKC. Ouders zullen op den duur op de hoogte gebracht worden. Ook
bij ouders die zich al aangemeld hebben. John vraagt of de aanmeldstop van Arke
ook zijn weerslag kent op de aanmeldingen van de Tweespan. Mirjam zegt dit nog
niet te zien mede door negatieve geluiden in het verleden. Er zullen nog wel punten
veranderd moeten worden ivm de wetgeving waar de peuterscholen zich aan
moeten houden. Belangrijk is dat ouders positief zijn naar buiten.

•

Talenklas: op het lyceum komt na de herfstvakantie een talenklas waarbij kinderen
met Nederlands als tweede taal extra les gaan krijgen. Deze lessen zullen gegeven
worden op de Meerpaal door een docent van het lyceum in samenwerking met
Marella de Haan (onderwijsassistent op de meerpaal voor nt-2 kinderen.

•

Odyssee – verkennende gesprekken over samenwerking. Odyssee is de
onderwijsstichting voor Sneek. Ze zijn daar bezig met mooie innovaties. Het doel is:
“ wat kunnen we voor elkaar doen?” Van elkaar leren en innovatie bijvoorbeeld.

•

Nieuw strategisch beleidsplan ligt bijna klaar. Deze zullen ter beoordeling
langskomen.

•

Nieuwe kleutertoetsen – robert vraagt naar aanleiding van het afschaffen van de
kleutertoetsen: Werd dit hier ook afgenomen? Tineke geeft aan dat we vorig jaar al
gestopt waren.
We willen wel al zo snel mogelijk weten welke leerlingen al een aangepast
programma nodig zouden kunnen hebben. Welke moeten we we in de gaten
houden. Vooral als het gaat om taalontwikkeling en de mogelijkheid van
achterblijven, moeten we wel toetsen. Dit moet wel ten bate zijn van de kinderen
zijn. Niet toetsen om het toetsen.

6.

OMR zaken
Schaatslessen – er werd een ouderbijdrage van €13 gevraagd ivm het schoolschaatsen. Dit
kwam in een stroomversnelling door het programma van Thialf. Er is gelukkig snel een klap
op gegeven en kunnen de kinderen snel aan de bak op het ijs.
Er werden op de Tweespan nog wel vragen gesteld. Margreet heeft hier op gereageerd
richting de ouders. Voor alsnog blijft het bij simpele vragen, geen negativiteit.
GMR on tour – de GMR wil graag de vergaderingen op verschillende plekken houden om er
voor te zorgen dat er andere mensen kunnen aanschuiven. Robert vraagt of we het leuk
/interessant vinden. John en Kim geven aan daar positief tegenover te staan. Voorstel is
voorjaar 2019.

7.

Mededelingen / Rondvraag
Marlies – snuffelsporten: kunnen we dat weer doen? Marijke geeft aan dat dat gestopt is.
Vorig jaar was er een kleine variant van. Dit stelde helaas heel weinig voor. De (voormalige)
organisatie gaat kijken of het weer terug kan komen. Ze geeft aan dat vrijwel elke vereniging
wel een aantal gratis probeerlessen heeft.
John – we krijgen veel mails van school (Tweespan). Kim beaamt dit. Is er een mogelijkheid
om dit aantal te verkleinen?
Mirjam geeft aan dit mee te nemen naar het team.
Rixt – kinderpostzegelactie: kinderen uit de klas van haar dochter gingen alleen langs
deuren. Kunnen we hier strikter op zijn ivm risico van kidnap/smokkel? Puntje voor volgend
jaar.
Robert – 7 oktober 09:45 komt de Dam op de televisie.

25 november komt de Dam wederom op zapplive. Zaterdag 24 november gaan ze naar
Hilversum.
8.

Sluiting
Robert sluit om 20:50 de vergadering.

Volgende vergadering:
Datum 22-11-2018, 19.30 uur en locatie de Dam

