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Notulen OR-vergadering op 12-2-2018
Aanwezig: Grytsje, Aukje, Corrie, Eva, Ingrid
Marcel is verhinderd.
Notulen: Eva
1. 20.10 Opening door Corrie
2. Vaststellen agendapunten en mededelingen.
Notulen vorige vergadering zijn nog niet compleet. Komt volgende vergadering.
3. Grytsje
- Paadje kleuterklas: Birgit heeft gemaild dat er een fiat is, we kunnen aan de slag. Er is
€ 300,- ter beschikking, maar de tegels zouden we ook gratis van Marktplaats kunnen halen.
Dan is er nog geld over voor andere dingen, misschien kunnen we dan meteen ook het
paadje van groep 3 aanleggen. En bij de deur van het hek bij de parkeerplaats mist al jaren
een spijl, kan daar iets aan gedaan worden? Als ja, doe er meteen iets aan dat de deur wat
makkelijker open gaat. Marcel gaat het paadje regelen, samen met Klaas Hessel.
- Leestas/boekentassen: de Bieb gaat weer open, er is al aan de ouders hulp gevraagd op de
donderdagen. De school wil ieder kind een linnen tas van De Meiboom geven voor de
boeken. Dit kan uit het Ouderraadpotje betaald worden. De kinderen kunnen dan ook zelf
hun eigen tassen versieren.
- Na de voorjaarsvakantie zijn er weer oudergesprekken. Om die niet te veel uit te laten
lopen zoeken we ouders die om de 15 minuten de bel willen luiden. Corrie gaat dit regelen.
- Kamp: de kinderen gaan in de dagen voor Hemelvaart op kamp naar Appelscha. Er zijn geen
vreemde reacties gekomen omdat groep vijf nu wel meegaat. Wij denken dat die er vorig
jaar al waren en iedereen het nu al geaccepteerd heeft.
- De rapporten komen dit jaar zo laat omdat de Cito-toetsen ook laat waren. Als er
moeilijkheden bij kinderen waren, dan was er in oktober contact gezocht, dan zijn er ook
oudergesprekken. Toch vinden wij dat er best meer informatie over de prestaties van de
kinderen mag komen. Nu hoor je pas in februari/maart hoe je kind het doet en of de doelen
die in het begin van het schooljaar waren gesteld ook gehaald worden. Dat is best laat. Maar
een andere datum is ook moeilijk, voor de kerst is het al zo druk met alle feestdagen. Grytsje
zal dit met het team opnemen en kijken of er wat aan te doen is. De gedachte voor
ouderavonden per groep is er ook nog steeds, maar de invulling moet nog gezocht worden.
De nieuwe digitale rapporten zijn voor iedereen even wennen. De kinderen vinden het wel

leuk om in te vullen. De ouders kunnen nu ook door het jaar heen inloggen en de rapporten
bekijken.

Vanaf eind groep zes komen er plaatsingswijzers voor het voorgezet onderwijs. En in groep
acht moet je proberen zoveel mogelijk open dagen te bezoeken, dan is het ook belangrijk
dat je advies van de school hebt wat je kind kan. Dus moeten de rapporten dan wel voor de
open dagen komen.
4. Ingrid
- Vervanging juf Greetje. Natuurlijk is het jammer dat het gelopen is zoals het ging. Dat
Greetje op De Meiboom stopt is een combinatie van meerdere dingen: samenwerking met
de groep, persoonlijke situatie en wisselwerking met ouders. Toch ligt er ook een deel bij
school door de wissel van leerkracht in groep 5/6.
De vacature heeft zes weken open gestaan en uiteindelijk waren er twee sollicitanten. Juf
Fleur komt uit Emmeloord en was vandaag in de groep voor kennismaking. Er is besloten dat
ze blijft, zij werkt dan op maandag en vrijdag, Grytse de andere dagen. In de week na de
oudergesprekken komt er een kennismakinsavond.
- De staking op 14-2 gaat door, ook al is er gisteren geld toegezegd. Niet duidelijk is of dit
een eenmalig bedrag is of elk jaar weer, en of het voor de Gearhing in totaal is of voor de
scholen apart. Wel is het zeker dat dit de laatste staking van dit schooljaar wordt. Het gaat er
nog steeds om dat ook de werkdruk verminderd moet worden. Verder staat de Gearhing
ervoor dat de kinderen lesuren missen. We hebben ook gevraagd om over de uitkomst van
de staking te berichten.
5. Aukje heeft nog steeds de opbrengst van de kerstmarkt thuis. Ter informatie.
6. Het dorpsfeest op 28 juni
Er was net een vergadering van de Oranjevereniging en de Ijsclub, ook over het feest. Ze zijn
bang dat er te weinig wagens mee zullen doen en willen nu de prijzen koppelen aan de
zeskamp. We willen proberen de hele school erbij te betrekken. De kleinsten kunnen op de
wagen en de groteren kunnen de spellen meedoen. We willen schoolbreed op zoek gaan
naar een schoolteam en met z’n allen aan de wagen gaan werken. Muziek wordt het thema,
met papier-maché kun je een hoop! Aukje schrijft een stukje voor in de nieuwsbrief, en er
kan nu al begonnen worden met knutselen.
7. De chromebooks
Voor alle kinderen is er nu een chromebook. Eerst deed groep drie ook mee, maar dat was
niet de bedoeling. Nu hebben vanaf groep vier alle kinderen een eigen chroombook.
Iedereen heeft zijn eigen e-mailaccount en een wachtwoord dat elk half jaar veranderd
wordt. Ze doen rekenmethode Wereld in getallen erop en andere dingen. Spelling is nooit op
de chromebook, wel komt volgend jaar de nieuwe taalmethode erop. Grytsje zal kijken of ze
een verslag kan maken wat de kinderen allemaal doen.

8. Corrie
- Nog steeds is het moeilijk om in je inbox de mails van school te vinden. Onze wens is om
alle emailadressen met ‘demeiboom’ te laten beginnen. Dan kun je uiteindelijk makkelijker
zoeken in je inbox. Grytsje zal het nog een keer onder de aandacht brengen in het team.
- Evaluatie sinterklaas en kerst: beide waren leuk, maar bij de kerstmarkt miste toch de
kerstgdachte. Het had ook een gewone gezellige markt kunnen zijn. Het zou leuk zijn om
komend jaar de kerstgedachte weer meer naar voren te brengen. Dit is een puntje voor de
identiteitscommissie.
- Er is nog steeds geen vervanger voor de avond4daagse.
- De monitoring van groep 1/2 loopt prima. Een leuke dame doet op donderdag oefeningen
met de kleuters en stuurt op vrijdag een briefje naar de ouders.
9. W.v.t.tk
- Er was een vraag van Birgit of we bij NL-Doet meedoen, maar daar zijn we al te laat voor.
- Jantje Beton is aangevraagd voor groep 5/6.
- Ingrid stuurt de versierploeg van de gang aan.
- Wie is verkeersouder van de school? De vader van Lotte en Noor niet meer, de vader van
Bregt nog wel.
- De koningsspelen zijn ook aangevraagd, hier komt te zijner tijd meer over.
- Corrie heeft nog de actie: geef een prentenboek cadeau, maar dat laten we aan de Bieb
over.
- Corrie vraagt of er iemand anders de aansturing van de vergaderingen op zich wil nemen,
ze heeft nu het gevoel dat er niets gebeurt als zij niet op gegeven moment appt waar de
vergadering is en of er nog punten zijn. Eva gaat dit de volgende keer doen en vanaf nu gaan
we rouleren. Agenda maken hoort er ook bij, kan wel zoals nu: de punten op een rijtje.
- Eva gaat nog de afgelopen notulen bewerken zodat ze op de site kunnen.
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