Notulen 19-1-2022
1. Opening
Aanwezig: Willemieke, Froukje, Jella en Maria
Afwezig: geen

2. Vastellen agenda
Tevredenheidsonderzoek wordt toegevoegd.

3. Notulen
Notulen van 22 september kunnen geplaatst worden op de website.

4. Mededelingen Jella
Alles komt op deze agenda wel aan de orde.

5. Onderwijs in coronatijd
-

In groep 7/8 hebben we 4 besmettingen, maar deze hebben geen invloed op de groep.
Besmettingen vonden thuis plaats.
Protocol is voor nu vrijwel gelijk gebleven, wel verwachten we volgende week aanpassingen
van het coronaprotocol.
Er zijn weer zelftesten beschikbaar voor de kinderen vanaf groep 6.

6. Koffieochtend/ouderavond
Mogelijk wordt binnenkort een soort online klassenavond georganiseerd, waar de leerkracht van de
groep vragen kan beantwoorden die leven bij de ouders/verzorgers en informatie kan geven over
reilen en zeilen binnen de groep. Het team zal dit eerst in een bordsessie bespreken.

7. Rondje groepen
-

-

Groep 1/2: Na de kerstvakantie zijn de kinderen weer enthousiast aan school begonnen, ook
de kleuters werken aan het project zorgen voor jezelf. Twee weken staat bewegen centraal,
daarna twee weken verzorgen van je lichaam en de laatste twee weken wordt aandacht
besteed aan gezond eten.
Groep 3/4: Zijn goed gestart, werken aan project van Jeelo zorgen voor jezelf. Hebben het
momenteel over de zintuigen .
Groep 5/6: Jeelo zorgen voor jezelf: bewegen staat centraal. Bijvoorbeeld bmi, shuttle run
etc.
Groep 7/8: Jeelo zorgen voor jezelf en de ander. Afgelopen woensdag was er bijvoorbeeld
een voorlichting van stichting Be Aware over verslavingen en groepsdruk.

8. Schoolkamp
Binnen het team moeten we nog bespreken met welke groepen we dit jaar op schoolkamp gaan. Ook
dit jaar onduidelijk of de groepen tegen die tijd gemengd mogen worden. De oudergeleding van de
MR staat er niet negatief tegenover dat ook dit jaar groep 5/6 op schoolreis gaat in plaats van
schoolkamp.

9. Tevredenheidsonderzoek van november 2021
Ditmaal was het een beknopte versie, maar daar hoort dan officieel ook een nagesprek met ouders
bij. Dit lijkt ons online niet handig. Team was erg tevreden met de uitslagen. We gaan voorzichtig met
de resultaten en conclusies om, omdat de vereiste respons niet is behaald.

10. OMR
Jacob heeft de begroting besproken. Er komt een onderzoekje naar de schoonmaak kosten, vanwege
klachten. Dit geldt echter niet voor de Meiboom. De nieuwbouw van de Pipegaal is besproken.

11. Fusie Odyssee en Gearhing
De fusie is nu een feit. Alex is begonnen met een afscheidsrondje langs de scholen van de Gearhing.
Hij heeft de overdracht gedaan met Bram ten Kate, voorzitter van college van bestuur. In eerste
instantie zullen er ‘twee sporen’ lopen, voor nu is het doel niet dat beide organisaties op exact
dezelfde manier gaan werken.

12. Vergaderdata
Als de vergaderingen live op school kunnen plaatsvinden heeft dat de voorkeur.

13. Actie
-

Willemieke maakt het jaarverslag, voor op de website van de Meiboom.

