Notulen MR OBS De Gielguorde, 1 februari 2021
Aanwezig: Pieter-Willem Seffinga (voorzitter)
Ester van Baarle
René Koopman (notulen)
Ria Bouwhuis
Jitske van der Wal
Afwezig in verband met ziekte, Patrick van der Veen

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering door de aanwezigen welkom te heten.
2 Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige keer wordt doorgenomen, Ria merkt op dat haar naam verkeerd is geschreven,
verder wordt het verslag goedgekeurd.
3 Mededelingen
Omrop Fryslân heeft opnames gemaakt op school voor een item in Hjoed in verband met de heropening van
de scholen volgende week.
Juf Amber is terug van zwangerschapsverlof, de verwachting is dat de muzieklessen weer gestart gaan
worden.
Er zijn geen opmerkingen geweest over de schoolgids en deze is daarmee goedgekeurd.
4 Ingekomen stukken
Begroting, er valt weinig van de begroting te vinden zonder onderbouwing of achtergrondkennis dus hij wordt
niet verder behandeld.
Schooljaarplan en schooljaarverslag zijn geagendeerd bij de OMR en naar alle MR-en verstuurt van OTNoord om te behandelen.
5 Punten vanuit het team / school
De vergadering staat nog even stil bij het punt van de vorige vergadering, over het idee om onbevoegde
personen voor een klas te zetten in verband met het lerarentekort. Dit speelt niet bij ons en we ronden dit
punt af.
Het team is begonnen met de formatie voor volgend jaar.
Er komt een nieuwe kracht bij, een zij-instromer die eerst met een stage start.
Het thuiswerken gaat nu soepeler in vergelijking tot het voorjaar. Iedereen merkt wel dat de koek wel zo’n
beetje op is en dat is bijvoorbeeld ook te merken op de noodopvang waar het steeds drukker wordt.
René geeft aan dat de afgelopen periode, ondanks dat hij er erg tegenop zag, hem is meegevallen.
6 Punten M.R.
Er is geen discussie ontstaan over het besluit omtrent de kleur van de Pieten tijdens het Sinterklaasfeest.
Door het thuisonderwijs valt de planning van zaken zoals toetsen, rapporten en het schooladvies anders uit.
Voor de leerlingen uit groep 8 is op het moment een schoolbezoek niet mogelijk en zijn open dagen afgelast.
7 Punten voor de O.M.R.
Vanuit de OMR zijn stukken aangeleverd die volgende week besproken gaan worden. In deze vergadering
zijn er geen opmerkingen op het Schooljaarplan en Schooljaarverslag. Pieter Willem levert een getekende
versie voor akkoord aan bij de OMR.
8 Info aan de ouders
Naast het startgesprek vinden normaal gesproken de 10 minuten gesprekken plaats in februari (voor de
voorjaarsvakantie) en in juni. In november en april is er altijd de mogelijkheid voor een extra gesprek mocht
dat nodig zijn. Voor groep zijn deze gespreken het liefst wel nog voor de voorjaarsvakantie.
Het team denkt nog na wanneer één en ander kan worden gedaan..
9 W.v.t.t.k./rondvraag
We plannen nog een extra vergadering op 7 juni, 20u. Mocht de OMR ook in die periode vergaderen, dan
verschuiven we deze vergadering, mocht dat nodig zijn.
Pieter Willem vraagt of er vragen of problemen spelen bij ouders naar aanleiding van het thuisonderwijs. Die
zijn er eigenlijk niet. Er zijn wel wat kinderen met problemen, maar deze zijn in beeld bij school.
Ester vraagt of er leerkrachten zijn die moeite hebben om volgende week weer volledig aan de slag te gaan.
Die zijn er niet, alhoewel iedereen er natuurlij op zijn of haar eigen manier in staat.
Morgen is er nog een leuke actie voor de kinderen, maar wat…. dat is nog geheim

De vergadering op 7 juni a.s. zal de laatste zijn voor Ester! (haar opvolging: punt voor de volgende
vergadering?)
10 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering

