MR vergadering 16 juni 2021

DE MEIBOOM

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering van 21 april 2021
Opheffing identiteitscommissie: aan het slotwoord moet nog toegevoegd worden dat we de
aanbevelingen van Aafke Reijnders uit het onafhankelijk onderzoek over zullen nemen. Dit naast
de eigen suggesties van de identiteitscommissie. Birgit overlegt dit met Wouter.
Ouderraad ideeën extra geld genereren: ouderbijdrage verhogen met € 2,50, de ouderraad is op
de hoogte gebracht. Zij nemen dit verzoek mee in hun volgende vergadering. Wel hebben zij al
toegezegd een financiële bijdrage te willen leveren aan de Lustrumviering van De Meiboom.
Enquête ouderavond online: Er is nog niet gereageerd op de reacties. Als de informatie vanuit de
ID-commissie compleet is kan dit gelijktijdig verstuurd worden.
4. Mededelingen Jella
Zie punt 3 opheffing identiteitscommissie.
5. Onderwijs in coronatijd
- stand van zaken
- wat is het beeld o.a. na de toetsen?
- bijzonderheden
6. Onderwijs in coronatijd/huidige lockdown
Het wachten is op versoepelingen. Sinds 8 februari is er voor het primair onderwijs nog niets
veranderd.
We volgen het liefst de richtlijnen. 3 juni was er nog het bericht op geen verdere versoepelingen.
7. NPO gelden
Door de overheid is voor dit- en volgend schooljaar geld beschikbaar gesteld.
De school is gescand; per groep is een analyse gemaakt en het team heeft interventies gekozen.
De gedachte is om een extra leerkracht aan te trekken. De vacature gaat na instemming van de MR
uit. Mocht er geen reactie volgen op deze vacature, dan kunnen we ervoor kiezen de vacature in
september nogmaals uit te zetten.
Bij geen invulling van onze vacature, kunnen we ook uitgaan van invulling door een
onderwijsassistent.

8. Formatie 2021
Schooljaar 2021- 2022 dezelfde leerkrachten blijven in de groepen werken. Ook de werktijden per
leerkracht zijn gelijk aan het afgelopen schooljaar.
Er is nog een vraag over de urenverdeling van de leerkrachten per groep.
9. Schoolkamp
Voorstel:
Er is gekozen voor de laatste schoolweek. Hierin zullen de activiteiten plaatsvinden voor alle
groepen.
Groep 1 t/m 4 organiseren een leuke dag op school.

Groep 5 en 6 gaan op 5 juli op schoolreis naar Kameleondorp Terherne.
Groep 7 en 8 gaan op 5 en 6 juli op schoolkamp naar Kameleondorp Terherne.
Mr gaat akkoord met dit voorstel. We wachten vrijdag 18 juni af, of er versoepelingen volgen
m.b.t. tot richtlijnen van het R.I.V.M.
Mocht dit echter niet zo zijn dan worden onze plannen voor het schoolreisje/kamp gedeeld met de
ouders. De school wil graag op reis/ kamp. Van ouders moeten we nog instemming hebben, of hun
kind mee mag en of het dan ook in de auto bij een andere ouder/verzorger mag zitten.

10. Vakantieplanning
De meivakantie valt dit jaar ongunstig uit. Zo als het nu lijkt heeft De Meiboom te weinig dagen om
twee weken te realiseren. Jella gaat kijken om hoeveel tijd het daadwerkelijk gaat, mogelijk valt er
toch nog iets te ‘regelen’
Voorstel: Het verantwoorden van onderwijstijd moeten we nog eens in het team bespreken. Het
team moet eerst duidelijkheid geven, kijken wat er wel en niet mogelijk is. Pas daarna kan een
voorstel naar de MR voor instemming met het vakantierooster.
11. Onderwijskundige ontwikkelingen
W.O.-methode: we zoeken een methode die de wereld oriënterende vakken koppelt, maar waar
ook taaldoelen inzitten. We wachten nog op groen licht om een kijkje te nemen bij een school die
met Jeelo werkt.
Technisch lezen: Er is scholing geweest op het gebied van technisch lezen. Eigenlijk zijn er twee
visies. De ene geeft aan dat vooral in de groepen 1 t/m 4 aandacht besteed moet worden aan het
technisch lezen. De andere zegt dat er in de groepen 1 t/m 8 technisch leesonderwijs moet
worden gegeven.
Wij hebben voor de laatste gekozen en gaan hiervoor een deel van de nieuwe leesmethode
Estafette 3 aanschaffen.
Komend schooljaar gaan we verder met de executieve functies en de coöperatieve werkvormen.
Scholing:
Een aantal leerkrachten gaat een Friese scholing volgen.
Rekenen: leerkrachten volgen scholing m.b.t. automatiseren.
12. Rondje groepen
1-2 grote kleutergroep van 27 leerlingen. De verschillen onderling zijn groot. Momenteel wordt
gewerkt aan het thema Vakantie en Zomer. Het loopt verder prima in deze groep.
3-4 werken aan thema: vogels, vlinders. De natuur is te vinden in deze klas. Nieuwe leerlingen in
de klas gekregen.
5-6 thema gebouwen in de wereld. Nieuwe leerlingen in de klas gekregen.
7-8 thema ijstijd net afgerond. Zijn druk bezig met de eindmusical.

13. BSO
In deze proefperiode draait de BSO nu ook op maandag. Er zijn maar drie kinderen op deze dag
aanwezig, terwijl vijf kinderen het minimum is om deze dag te kunnen draaien. We hopen daarom
dat meer ouders gebruik zullen maken van de BSO
BSO kan alleen blijven bij voldoende animo. Mogelijk gaan we met KidsFirst een ouderavond
organiseren.

14. Peuters in de school
Dit is nog steeds de ambitie.
15. Lustrum Meiboom
Er is een commissie, waar ouders en leerkrachten in zitten.
Dinsdag 22 juni is de eerste vergadering van deze commissie. De commissie heeft inmiddels al wat
gelden toegezegd gekregen.
16. Uitslag enquête schoolverlaters groep 8 schooljaar 2017/2018 en groep 8 schooljaar
2018/2019
De school kijkt naar de uitslagen en kijkt wat ze in hun onderwijs- en informatieaanbod kunnen
aanpassen of extra aanbieden.
Volgend jaar wordt de enquête weer uitgezet.
14. Fusie Odyssee
Met de directeuren en alle medewerkers van het servicebureau is inmiddels een gesprek geweest.
De sollicitatieprocedure is in werking gesteld en gaat na de zomervakantie verder.
15. Nieuwe vergaderdata schooljaar 2021/2022
Birgit wacht de jaarplanner nog af, daarna volgend de data voor volgend schooljaar.
16. Sluiting

