Verslag overleg MR woensdag 17 april, 20:00 uur
Voorzitter: Annalys Boskma
Secretaris: Jinke Stoker
Contactpersoon Passend onderwijs en GMR: Rita van de Meulen
Interim directeur en adviseur MR: Pieter Oosterhoff
Aanwezig: Pieter Oosterhof (interim-directeur, adviseur MR), Rita van der Meulen
(personeelsgeleding), Annalys Boskma en Jinke Stoker (oudergeleding)
1. Opening
Annalys opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken
-

De agenda van de GMR van 17-4-2019
Verslag vorig overleg GMR: besproken is:
o Kwaliteit geheel Opo Furore
o Fusiescholen: hoe gaat het daarmee?
o Lastig om leden te vinden voor de personeelsgeleding van de GMR
o Er is besloten geen vervangers meer via het uitzendbureau aan te nemen, omdat
dit te duur is. Er wordt gewerkt met een eigen vervangerspool.

3. Rondvraag
Geen vragen.
4. Mededelingen
Vacaturevervulling
Rond half mei wordt de formatie voor volgend jaar bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de nieuwe
directeur.
5. Reglementen MR
De huidige reglementen dateren uit 2011. Deze zijn inmiddels achterhaald. Van Opo is een
reglement ontvangen dat voldoet aan de huidige eisen van het WMS. Deze kunnen aangepast
worden zodat deze bij onze school passen. Het reglement wordt aangepast en in de volgende 5.
vergadering besproken. De definitieve versie wordt ondertekend door alle leden van de MR.
6. Plan van aanpak en trendanalyse
Het is Annalys opgevallen dat begrijpend lezen over de gehele linie nog steeds onvoldoende is. Zij
vraagt zich af waarom er dan tafelmoeders zijn en geen leesmoeders. Rita legt uit dat de
leesmoeders voor het technisch lezen zijn, het technisch lezen is echter voldoende. Begrijpend
lezen is een methode voor, dat is lastig uit te voeren door ouders. Dit jaar is gekozen voor
tafelmoeders, omdat de resultaten bij de tafels ook achterblijven. Annalys heeft aangeboden te
willen helpen bij begrijpend lezen.
7. Terugblik ouderavond
Tijdens de ouderavond waren er weinig opmerkingen op het Plan van aanpak van de ouders.
Ouders vertrouwen erop dat het goed komt.
8. Ingebracht vanuit de OV
Nieuwe voorzitter OV
Johanna Veenstra is de nieuwe voorzitter van de OV.
Verbinding OV/MR
MR is een formeel orgaan. Agendapunten kunnen door de OV worden ingebracht door de MR. De
ouders en leden van de OV kunnen de vergaderingen van de MR bijwonen.

Onderhoud gebouw
In de zomervakantie wordt de school aan de binnenkant en de buitenkant geschilderd. Het plafond
in de wc bij de middenbouw op het meisjestoilet is helemaal beschimmeld. Het probleem is
bekend, het wordt veroorzaakt door een lekkage. Deze bestaat al 4 jaar. Het probleem is dat de
bron van de lekkage de schoorsteen op het dak is. Het beste is de schoorsteen te verwijderen, hier
is echter nog geen budget voor. Het heeft de aandacht van Pieter, hij is er mee bezig.
Schoonmaken sanitair
Het budget voor schoonmaken is landelijk vastgesteld. Onze school krijgt op basis van het aantal
lokalen en leerlingen een budget. Op dit moment heeft de schoonmaakster 33 minuten per dag. Op
dit moment loopt de nieuwe aanbesteding voor de schoonmaak. Hierna kan het weer wijzigen. Er
kan eventueel wel een schoonmaakavond voor ouders georganiseerd worden.
Handdoeken vervangen op de wc
De handdoek op de wc wordt maar 1 keer per dag vervangen. Het voorstel is om de handdoek
tussendoor, rond een uur of 11, ook te vervangen. Rita neemt dit mee naar het team. Misschien
kan het door de kinderen worden gedaan als taak.
Peuterinstuif
Dit is inmiddels geregeld door juf Renate. Bericht hierover volgt binnenkort via Pieter.
EGO-onderwijs
Wat wordt op dit moment gedaan aan EGO-onderwijs? Er worden bepaalde dingen gemist,
bijvoorbeeld de vragenlijst over verbondenheid voor de ouders en kinderen. Annalys geeft aan dat
die vragenlijst ook gebruikt zou kunnen worden voor verbinding tijdens het trialogengesprek.
Lesmethode kleuters
Er is nu geen methode bij de kleuters. Er worden door de leerkrachten zelf werkboekjes
samengesteld. Pieter is bezig met het verkrijgen van budget voor een methode. Hij verwacht dat er
vanaf komend schooljaar met de nieuwe methode kan worden gewerkt. Er wordt op dit moment
gedacht aan Veilig leren lezen. Hier werkt de middenbouw ook mee.
Volgende vergaderingen MR:
Dinsdag 21 mei, 20:00 uur
Dinsdag 25 juni, 20:00 uur

