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1 Opening
De voorzitter open de vergadering door iedereen welkom te heten en in het bijzonder Janke Hof.
2 Verslag en actiepunten vorige vergadering.
Het concept verslag wordt besproken, het actiepunt van Patrick (studiedagen) is wel door hem
uitgezocht en gemaild naar de M.R., dit zal worden aangepast in de defintieve versie en deze zal
René op de website laten plaatsen, ze worden daarmee goedgekeurd, aansluitend worden de
actiepunten doorgenomen.
Er wordt nog gevraagd naar de regels omtrent studiedagen rondom een vakantie of feestdag, Patrick
licht toe dat er in geen studiedagen mogen worden gepland in een week met een feestdag of
aansluitend aan een reguliere vakantieweek.
Arnold is niet uitgenodigd voor deze vergadering om nader in te gaan op de vorming van een IKC, hij
wordt de volgende keer uitgenodigd.
3 Mededelingen
De formatie was rond maar helaas is in groep 8 weer een gat gevallen van twee dagen per week
door de uitval van een docent. Met wat kunst en vliegwerk is de bezetting voor de groep de
komende twee weken geregeld, voor de periode daarna is het nog onzeker. Er komt een vacature,
maar er zijn meer openstaande vacatures op het moment.
De bestuurlijk fusie met Odyssee is rond. Er komt een nieuwe voorzitter van de CvB. Voor de fusie de
compleet is zijn er nog een aantal hordes te nemen, waaronder de 5 gemeentes waar de diverse
scholen in zijn gevestigd.
De werkzaamheden om de huisvesting voor het extra lokaal voor de onderbouw zijn in volle gang.
De berging en een deel van de gang wordt een speel-leerplein, er moet het nodige worden
opgeruimd in de berging en voor sommige spullen moet nog worden uitgezocht waar het heen
moet.
4 + 5 ingekomen stukken / mededelingen vanuit het team

Er is afgelopen tijd veel gecommuniceerd omtrent Corona, de ontwikkelingen en de gevolgen
hiervan voor op school. De situatie verandert continu en ook op school zijn de gevolgen te zien
doordat er weinig groepen compleet zijn.
6 punten M.R.
Het punt omtrent IKC zal volgende vergadering worden behandeld, Pieter Willem nodigt Arnold
hiervoor uit. Patrick merkt op dat een aantal jaren geleden Nadia Cornelissen is uitgenodigd op een
OMR om daar te spreken over ervaring met het opzetten van een IKC op haar school, vanwege
omstandigheden is dat niet doorgegaan. De gemeente Leeuwarden steekt in op het vormen van
IKC's, dit is geredeneerd vanuit de stad waar een andere omstandigheden spelen dan in de
omliggende dorpen. Ter vergelijking is de insteek van de gemeente Sudwest meer gericht op het
vormen van een IKA, meer gericht op de bestaande situatie in de kernen en minder de focus op het
vormen van een centrum in 1 gebouw.
In de OMR van 25 oktober jl. Is besproken in welke vorm deze voort te zetten. De OMR heeft geen
formele status, maar is wel een praktisch ontmoetingspunt voor ouders, leerkrachten en directie.
Alle 11 scholen die in dit onderwijsteam samenwerken zijn in principe allemaal kleine scholen met
verschillende maar ook dezelfde uitdagingen. De uitkomst is dat er per jaar drie keer bijeen wordt
gekomen, twee keer daarvan wordt een thema-avond georganiseerd en één keer tegen het einde
van het schooljaar een plenaire sessie om stukken te behandelen (schoolgids, etc.). De
eerstvolgende sessie is gepland op maandag 28 februari op de Gielguorde, die is gepland met het
vooruitzicht dat er weer met groepen kon worden samengekomen, op dit moment is dat helaas nog
onzeker.
7 info aan ouders
Janke treedt toe tot de M.R., dit zal in de nieuwsbrief worden opgenomen. Janke stelt een stukje op
om zich te introduceren.
8 rondvraag
Er zijn geen specifieke zaken voor de rondvraag. Pieter Willem complimenteert iedereen met de
wijze waarop iedereen omgaat met de wisselende omstandigheden. Er wordt nog ingegaan op de
Sinterklaasviering van afgelopen vrijdag. Deze is goed verlopen, helaas zonder dat de ouders
aanwezig konden zijn bij de aankomst de Sint. Door quarantaine of ziekte hebben een aantal
kinderen het helaas gemist. De invulling van de kerstviering is nog niet definitief.
9 sluiting
De planning voor de volgende vergaderingen in 2022:
7 maart
9 mei
4 juli
Allemaal om 20:00u, locatie bij voorkeur in school, voor zover dat mogelijk is.

