Notulen OMR 10 januari
Aanwezig: Robert, Janna, Jacco, Marijke, Kevin, Hendrika, Marlies, Kim, Mirjam, John
1. Mirjam oppert het gebruik van Trello voor agenda punten, to do, notulen.
2. Notulen vorige keer: Kunnen de notulen van de vergadering 28-9 gepubliceerd worden?
Voortaan vooraf afspreken wat nog niet naar buiten mag gebracht worden.
Notulen worden goedgekeurd.
3. OR zaken: van Mindou; verhoging van de schoolreisbijdrage en in ieder geval de vrijwillige
ouderbijdrage. Vorig jaar had 20% niet betaald, dus te weinig budget. Daarom de vraag vorig
jaar al om te verhogen. Toen al gevraagd wat is er gedaan om die 20% wel binnen te halen?
OR doet erg haar best om de bijdrage binnen te halen, maar levert niet voldoende op.
De OR moet met een voorstel komen en duidelijk maken wat ze er aan doen om het geld
binnen te krijgen. We staan open voor verhoging, maar willen een duidelijk plan zien voor we
akkoord kunnen geven.
4. Schoolzaken: Pannakooi Tweespan; ouderraad is gevraagd om subsidie aan te vragen bij de
gemeente. Hier zijn ze akkoord mee gegaan. Het voorstel ligt nu bij de gemeenteraad. Er ligt
geld bij de gemeente, dus er is ruimte. Tweespan heeft een flessenactie op touw gezet en
houdt een kaartenactie. Jongerenwerk manager in Lemmer is gevraagd om een stukje
toezicht te kunnen houden. Zij zijn bereidt om de pannakooi ook op te nemen in hun
buurtrondje. Wij zorgen als school ervoor dat de pannakooi netjes gehouden wordt met
conciërge en kinderen zelf. De kooi zal aan de zijkant van de school, bij het groep 3 lokaal.
De netten zijn nog niet geplaatst op de pannakooi van de Meerpaal. Mirjam neemt dit op
met Joseph.
5. Kinderopvang in Tweespan: er zijn nu voldoende aanmeldingen voor twee dagen in de week.
Dit start na de voorjaarsvakantie in het dan opgeknapte lege lokaal.
Februari wordt er een ouderavond georganiseerd met bibliotheek en kinderopvang.
6. Open dag: heeft de OMR nog ideeën voor de open dag 21 maart? Dam opent de deuren wel
voor mensen die willen komen kijken.
Advies is om op zo’n dag niet te toetsen.
Laat leerlingen een rol spelen in de open dag door middel van rondleiding, vertellen, etc.
Kinderen laten vertellen over hun eigen klas.
Uitstralen dat we een kleine, gemoedelijke school zijn.
Wellicht wil de peuter en de wijkvereniging op de Meerpaal ook een rol spelen.
OR speelt ook een rol: koffie/thee schenken en ervaringen delen.
Wordt ook nog in de teams besproken hoe de leerkrachten deze dag in willen vullen.
7. Op de Meerpaal is er een algemeen overleg met de politie om de onrust op het plein te
bespreken.
8. Anita Algra heeft na haar verlof besloten om niet weer terug te keren binnen onze scholen.
Hier gaat vandaag of morgen een brief over naar de ouders. Theatske blijft fulltime voor
groep 3.
9. De begroting wordt de volgende vergadering besproken, zo ook de formatie in grote lijnen.
10. OMR zaken: samenvatting van bijeenkomst met OT1: er is gesproken over waar we als
scholen naar toe willen. Hoe gaan we om met de krimp? De directie van ons OT en OT1
probeert al samen te werken als het gaat om scholing en overleg.
11. Op de Dam blijven de leerlingen gelijk, ook voor het schooljaar 2018/2019.
12. Jacco kijkt na of hij al een uitnodiging heeft gehad voor een gezamenlijke vergadering met de
GMR. Robert vraagt om de uitnodiging nogmaals te versturen.
13. Rondvraag: Wat is de aanwas op de Tweespan bij de kleuters? Er zijn een aantal
rondleidingen geweest, maar nog geen aanmeldingen van. Wel komen er op korte termijn 3
nieuwe leerlingen binnen bij groep 1. Op Tweespan is iemand binnengehaald om mee te
denken op het gebied van PR.

Er zijn ouders die hebben geklaagd over het laat communiceren van evenementen. Alles
wordt ruimschoots van te voren via nieuwsbrief en Klasbord, we merken echter dat de
nieuwsbrief te weinig gelezen wordt. Eventueel evenement aanmaken op Facebook?
Is er al meer bekend over leden voor de OMR vanuit de ouders van de Meerpaal?
Volgende vergadering 15 maart op de Tweespan.

