Notulen MR vergadering 23 september 2020

DE MEIBOOM

Start 19.30 – 20.00 uur met de or.
Van 20.00 - 21.30 uur mr.

1.Opening
Aanwezig: Jella, Birgit, Froukje, Willemieke, Arjan(ouderraad) Maria
2. Vaststellen agenda.
Het agendapunt Buitenschoolse opvang is toegevoegd.
3. Punten ouderraad
Buitenschoolse opvang: school is verplicht om de mogelijkheid voor BSO te bieden. Voorkeur ging
uit naar Kids First; daar werken we nu ook al mee samen. Buitenschoolse opvang is ook belangrijk
voor de toekomst van de school. Na de herfstvakantie kunnen we gaan draaien op dinsdag en
woensdag. Momenteel zijn er nog te weinig aanmeldingen om ook op de maandag opvang te
bieden. Het betreft nu alleen nog naschoolse opvang. Inmiddels is een pedagogisch medewerker
aangesteld.
BSO is tot 18.30 uur.
Het huidige crealokaal wordt de ruimte waar de BSO zal worden gehuisvest.
Inkomen uit oudpapier opbrengst: voorlopig is er nog voldoende geld in kas bij de ouderraad.
Uitstapjes: de oudergeleding van de MR voorziet geen probleem om met de groepen op excursie
te gaan. Ouders moeten wel de mogelijkheid krijgen om hun kind zelf te brengen en te halen.
Sinterklaasfeest: Gearhingbreed is er een standpunt ingenomen ten aanzien van de kleur van
Sinterklaas zijn hulpjes. Het is een feest van de kinderen. We vieren geen Sinterklaasfeest meer
met zwarte pieten. “Pieten zijn mensen en als je naar alle kinderen en grote mensen op de wereld
kijkt, zie je ook niet één kleur?”
We informeren de Oranjevereniging over ons standpunt.
Schoonmaak: voor elke vakantie is een schoonmaakmoment. Het voorstel is om dit 4 x per jaar te
organiseren. Birgit noemt data, communiceert het met de ouderraad, vervolgens komt een
oproepje in de nieuwsbrief.
Vrijwillige ouderbijdrage: Sandra stuurt de verzoeken voor vrijwillige bijdragen en ook een
herinnering voor deze betaling aan de ouders. Het zou goed zijn hierbij te vermelden wat er zoal
van het geld gedaan wordt op school.
4. Mededelingen
Zaterdag as is de tuindag. 5 vrijwilligers hebben zich gemeld. Teamleden zijn hierbij niet aanwezig.
5. Notulen vorige vergadering op 3 juni 2020
Schoolkamp Kameleondorp Terherne: De aanbetaling van het vorige schooljaar kan voor het
komende schoolkamp worden gebruikt. Er is een optie genomen op de data 16 tot 18 juni. Mocht
het zo zijn dat het kamp niet door kan gaan wegens Coranamaatregelen dan krijgen we het
betaalde bedrag weer terug.
6. Onderwijs in coronatijd

Ventilatie: het ventilatiesysteem is aangepast aan het huidige Covid-beleid. Er wordt langer en ook
’s nachts geventileerd. Binnenkort volgt eenmeting in de lokalen van groep 5/6 en 7/8
Meldingen: leerkrachten melden bij 3 of meer zieke kinderen. Ook drie of meer
verkouden kinderen in de klas aanwezig melden we bij de GGD
Artikel 26 melding COVID-19
In de Wet Publieke Gezondheid staat dat scholen en kindcentra in bepaalde gevallen
infectieziekten of verschijnselen bij de GGD moeten melden. Deze meldingen worden ‘artikel 26
meldingen’ genoemd. Bij klachten die passen bij een Covid-19 besmetting, geldt een meldplicht
bij 3 of meer kinderen binnen een groep met een of meerdere van de volgende klachten:
• neusverkoudheid
• hoesten
• koorts
• benauwdheid
• verlies van geur en smaak
Op veel scholen vergt het veel tijd om vervanging bij ziekte te regelen. Op de Meiboom
ondervinden we gelukkig nog geen problemen.
De nieuwe beslisboom Corona wordt zo spoedig mogelijk rondgestuurd.
Op de Meiboom is nog steeds het streven om zo weinig mogelijk mensen in de school te halen.
Subsidieaanvraag: er is een voor aanvraag ‘extra handen in de klas’, om eventueel opgelopen
achterstanden door het thuisonderwijs te herstellen. Subsidieaanvraag is voor 10% van de
leerlingen.
7. Schooljaarplan 2020 De Meiboom
Nieuwe WO methode: de komende periode staat het uitproberen van een nieuwe methode voor
de wereld oriënterende vakken op het programma. Na de herfstvakantie beginnen we hiermee.
We zullen onder andere gaan kijken naar de methoden Blink en Faqta. Deze W.O methoden
bieden de vakken geïntegreerd en thematisch aan.
Breinhelden: executieve functies worden benoemd en geoefend. Bijvoorbeeld vaardigheden als
startkracht en doorzettingskracht. Veel coöperatieve werkvormen worden ingezet. In de
onderbouw wordt al met Breinhelden gewerkt. De leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast.
Groep 5/6 gaat zich er binnenkort ook in verdiepen. Het boek Breinhelden is ook voor groep 7 en 8
besteld.
8. Rondje groepen
Groep 1 en 2 thema smaak
Groep 3 en 4 thema de slak
Groep 5/6 thema roofvogels
Groep 7/8 thema DNA en erfelijkheid
9. OMR
Jaarrekening: weinig gebruik gemaakt van cultuurpot.
Mr- budget: wordt weinig aanspraak op gemaakt, het geld wordt ook wel voor andere zaken
gebruikt.
ICT: licenties zijn duur. Let op, betalen we voor licenties die niet nodig zijn.
GMR is inmiddels van 14 naar 6 leden gegaan.

10. Uitslag enquête onderwijs in coronatijd
Zie in het bestand het tabblad van De Meiboom.
Respons op de enquête Meiboom was goed. Ouders zijn tevreden. Wel is er behoefte aan hulp bij
het thuiswerken van de kinderen. Opstartmomenten zijn belangrijk voor het ritme in het dagelijkse
schoolwerk.
11. Uitslag enquête schoolverlaters
Dit punt wordt doorgeschoven en later samengeflapt met de uitslag van de volgende enquête
schoolverlaters
12. Convenant Sponsoring in het onderwijs (niet behandeld in vergadering van 3 juni 2020
Dit punt is niet besproken
13. Fusie Odyssee Stand van zaken
Geen nieuws
14. Sluiting
Volgende vergadering is 4 november, deze is samen met de identiteitscommissie. De evaluatie van
het levensbeschouwelijk onderwijs op de Meiboom (door stichting Vonkt) zal worden besproken.

