MR vergadering 29 januari 2020
Aanwezig: ouder FvdG, ouder WD, leerkrachten MdB en BvM, directeur JvS
Notulist: MdB
1. Opening
Voorzitter heet iedereen welkom. In het bijzonder FvdG, zij is het nieuwe MR lid (oudergeleding)
2. Mededeling
B doet berichtje naar ouders, omdat de schoonmaakmomenten toch niet tegelijk met de
oudergesprekken zullen zijn. De nieuwe datum is nog niet bekend. We zullen wel zien hoe het
schoonmaken verloopt; wat de opkomst van meehelpende ouders zal zijn. Eventueel terugkoppeling
naar de ouderraad volgt.
3. Notulen van 25 november 2019
-Punt 5 betreffende de fusie Gearhing en Odyssee moet nog worden aangepast.
Fusie Odyssee loopt. J v S zit in een van de werkgroepen. De IB-ers komen in januari bij elkaar. Ter ore
is gekomen; de zorgelijke financiële staat van Odyssee. Jella heeft dit nagevraagd. Een fusie per
januari is niet haalbaar omdat Odyssee het financiële deel eerst op orde moet hebben. De intentie
van samengaan blijft staan, maar er is nog geen datum vastgesteld. Jella heeft de MR geïnformeerd
over de stand van zaken omtrent de fusie van De Gearhing met Odyssee.
Aan S (administratie) wordt gevraagd bovenstaande punt uit de notulen van 29 november 2019 aan
te passen op de website.
-Kampbeleid
Moet nog iets aangepast, met onder andere informatie over verzekeringen. Wordt met team in
bordsessie besproken en kan vervolgens aan de nieuwsbrief worden toegevoegd.
-We gaan voorlopig geen gebruik maken van schoolkassa voor bijvoorbeeld het innen van de
ouderbijdrage. Na ‘onderzoek’ blijkt dit systeem in verhouding te duur te zijn.
4. Koffieochtend
De koffieochtend 10 december 2019 was geslaagd. De volgende onderwerpen zijn ter sprake
gekomen: Parro-app en privacy; kinderpleinwacht; buitenspelen; iep leerlingvolgsysteem;
invalbeleid; oud papier moet netter in het hokje gezet worden; tijd die lln. op hun Chromebook
werken; stakingsbereidheid.
Koffieochtenden leveren op wat er onder ouders leeft.
De volgende koffieochtend wordt waarschijnlijk op een woensdag in maart gepland( niet op 4
maart)meestal probeert de oudergeleding van de MR aanwezig te zijn. Ook is de directeur en zo
mogelijk een leerkracht aanwezig.
5. Ouderavond 16 januari
Deze avond stond in het teken van identiteit. Het ganzenbord spel was een mooie vorm om met
elkaar in gesprek te gaan. Van de aantekeningen die zijn gemaakt wordt een verslag gemaakt. Dit
verslag gaat naar de identiteitscommissie, zij komen dan met een voorstel aan de hand van de
evaluatie.

W is benieuwd of de identiteitscommissie nog breder wordt getrokken. Deze commissie is op De
Meiboom echter in het leven geroepen om het levensbeschouwelijk onderwijs te bewaken.
De identiteit van De Meiboom is meer dan alleen het levensbeschouwelijk onderwijs, dit is in de visie
van de school te vinden. De MR bewaakt op haar beurt de visie van de school.
De statuten van de identiteit commissie moeten nog aan FvdG gemaild worden.
6. Uit de groepen
-Groep 1 en 2 Er is een disbalans in de leeftijden van de lln. in de onderbouw. De groep 0 1 is groot
ten opzichte van groep 2. Er wordt veel aandacht besteed aan de ‘basis dingen’. Verder bezig met
executieve vaardigheden, kind gesprekjes, stimuleren van de intrinsieke motivatie etc.
-Groep 3 en 4 Levendige groep, ze kunnen ook goed werken.
-Groep 5 en 6 Nieuwe juffen, dus beginnen qua groepsvorming weer een beetje aan het begin. De lln.
zijn vertrouwd met de nieuwe juffen.
-Groep 7 en 8 Positieve sfeer. Filmpje van de kinderconferentie komt binnenkort op de website.
7. Sociaal emotionele ontwikkeling
Tot aan de zomervakantie proberen we de methode Kwink uit. Het is een preventieve methode.
Het digitale oudermagazine zal aan de nieuwsbrief worden toegevoegd, hierin kunnen ouders lezen
hoe de methode is opgebouwd en wordt ingezet.
8. Leerlingenraad van 7 januari
B vertelt waar over gesproken is. Om de ritmiek te krijgen, zal na elke vakantie een leerlingenraad
bijeenkomst zijn.
9. Formatie
Afhankelijk van het aantal lln. op school krijg je formatie. Het precieze aantal voor schooljaar 2020/
2021 is nog niet bekend. JvS gaat sowieso frictiegelden aanvragen( geld voor extra formatie)
10. Staking
Ouders MR hebben weinig tot geen negatieve geluiden gehoord.
11. Mailbox MR
mr.meiboom@gearhing.net
B gaat kantoor vragen hoe het zit met de mailbox van De MeiboomMr. Het lukt W en M nog niet om
in te loggen.
12. OMR
W licht F in over de gang van zaken bij de OMR.
Financieel: kopieerkosten nemen ondanks digitaliseren toe.
Licentiekosten zijn ook toegenomen.
Stakingsgelden: eventueel ingehouden salaris vloeit terug naar de werkdrukgelden.
13. MR vergadering
De volgende vergadering van de Mr is op donderdag 2 april om 19.30 uur
Mogelijk is er dan meer bekend over de formatie voor het komende schooljaar.
Na goedkeuring notulen stuurt de voorzitter deze door naar S, zij plaatst ze op de website.

