Notulen MR vergadering 22 september 2021

DE MEIBOOM

Start 19.30 – 21:00 uur op school
1. Opening
Aanwezig Froukje, Jella, Willemieke, Maria en Birgit
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering van 16 juni 2021
Puntje erbij: verhoging ouderbijdrage
4. Mededelingen Jella
Niets naast de agenda die er al is
5. Onderwijs in coronatijd
- stand van zaken:
we wachten op het nieuwe protocol, grootste verandering dat bij een nieuwe besmetting niet
meer de hele groep naar huis hoeft, weer ouders op school mogen komen, de anderhalve meter
gaat eraf. We volgen de GGD verder, ook al is dit soms onlogisch.
- wordt er een ouderavond en koffieochtenden georganiseerd?
In het team zijn we aan het polsen, wat zou er mogelijk zijn, suggestie een informatieavond in de
groepen. Koffieochtend is nog niet over gesproken.
Verder:
Hoe gaan we straks om met ouders in de school, is er behoefte aan meer contact met ouders, de
verschillende mogelijkheden bespreken en proberen. Deze vragen komen ook in het team aan de
orde. Tevens besproken de weinige inval en de oplossing van de wereldmeester van vorige week.
6. NPO gelden
- door wie en hoe is de vacature ingevuld:
De vacature is ingevuld door Wilma Bult uit Hemelum, voor de groepen 3-6. 4 ochtenden in de
week.
6 a Schoolondersteuningsprofiel SOP
Op wat kleine aanpassingen na, is het akkoord bevonden.

7. Taalprofiel Frysk De Meiboom
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1088119-taalplan-frysk-2030-moet-het-fries-structureelplek-geven-het-onderwijs
In dit artikel las ik dat De Meiboom taalprofiel C heeft. Wat betekent dit?
Welke stappen worden gezet om het A-profiel te krijgen?
Ze willen dat in 2030 iedereen op A zit; een positieve attitude heeft ten aanzien van het fries en
aandacht voor Taal, lezen en schrijven heeft. De Meiboom wil toegroeien naar het A niveau in 8
jaar. Wij werken op dit moment toe naar B; o.a. we hebben nu zichtbaarheid in school met Friese
teksten en boeken. Een aantal teamleden gaan naar de fryse inspiratielessen in Koudum.
8. Onderwijskundige ontwikkelingen

Een aantal leerkrachten zijn in Workum geweest voor een andere (WO) methode gecombineerd
met taal en begrijpend lezen, (Jeelo) De overige teamleden gaan nog de komende week. Begin
oktober nemen we een besluit over dit onderwerp.
9. Rondje groepen
Groep 1, 2 leuk, jong groepje. Groep 3,4 grote groep, kinderen hebben het naar hun zin, groep 5,6
zit nog in de stormfase, groep 7: en 8 nu goede sfeer
10. Lustrum Meiboom
Circus was heel leuk, samenwerking met iedereen en OR goed, mooi compleet gebeuren. Het
cadeau, in de vorm van vaste versiering, is nog in beraad. Daar zouden we de Foppe Visser
stichting voor benaderen. Misschien iets ontwerpen waar ook kinderen aan mee kunnen helpen.
11. BSO
Christine is de nieuwe leidster. Het loopt niet helemaal lekker tijdens het buitenspeel moment. We
spreken hierover: Op het plein komen er buiten de BSO tijden ook andere kinderen spelen, die niet
allemaal een goede intentie hebben, eigenlijk gewoon komen klieren. Het voorstel is nu als volgt:
Op de BSO tijden houden we een deel van het plein voor de BSO. De ouders worden over de
afspraken op de hoogte gesteld. Het streven is dat deze maatregel niet nodig zou zijn. We
proberen dit tot de herfstvakantie en zullen dan weer evalueren.
Verder is gesproken over meespelen: Als de BSO kinderen een vriendje of vriendinnetje mee wil
nemen kan dat in overleg met Christine.
Een mooie suggestie kwam om Christine in de klassen zich te laten voorstellen.
12. Peuters in de school
Nog geen nieuws.

13. OMR
De eerste vergadering is geweest, schoolgids, schooljaarplan.
Ook is het roulatieschema besproken: Birgit gaat in het nieuwe kalenderjaar eruit, een nieuw
teamlid wordt gezocht, Willemieke gaat einde dit schooljaar eruit en we doen in januari een
oproep voor een nieuwe ouder. Dan kan die meelopen.
14. Fusie Odyssee
- stand van zaken
Advertentie voor een nieuwe voorzitter van college van het bestuur. Deze week vergaderen de
directeuren samen en de gemeente
15. Nieuwe vergaderdata schooljaar 2021/2022
- woensdag 19 januari online is akkoord.
- woensdag 30 maart Op school.
- woensdag 18 mei Online.
- woensdag 22 juni Op school.
-in november vergadering plannen met or? Voorkeur op school.
Birgit vraagt of MR dan even kan aanschuiven. 23 november.
16. Sluiting
Laatste puntje : De kerkentocht. Conclusie het was mooi met een geweldige opkomst. Voor
herhaling vatbaar.

