Notulen M.R. OBS De Gielguorde in Mantgum
28 juni 2021
Aanwezig:
Pieter Willem Seffinga (voorzitter)
Ester van Baarle
René Koopman (notulen)
Patrick van der Veen
Jitske van der Wal
Ria Bouwhuis
1 Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent hiermee de vergadering.
2 Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen over het verslag en die wordt daarmee goedgekeurd.
3 Mededelingen vanuit school
Er zijn geen bijzonderheden, de punten om te bespreken staan op de agenda.
4 Ingekomen stukken
A) Schoolgids:
Geen aanvullingen of opmerkingen in deze vergadering, In de OMR van vorige week zijn een aantal
punten al aangedragen bij Arnold. De schoolgids is bij deze goedgekeurd.
B) Schooljaarplan
René vraagt of er ook een mogelijkheid is om lessen techniek te gaan doen, vergelijkbaar met
Easterwierrum waar dit erg goed bevalt. De mogelijkheid voor dit soort lessen bestaat via de
gemeente, die bieden een zgn. Techniek-menu aan. Het afgelopen jaar kon daar door de vele
beperkingen geen gebruik van worden gemaakt, omdat het vaak bestaat uit een bezoek. Hetzelfde
bestaat ook voor cultuur en daar kon de afgelopen tijd gelukkig nog wel iets voor worden
georganiseerd. Het schooljaarplan wordt goedgekeurd.
C) S.O.P. 2021-2024
We hebben het S.O.P. ontvangen. In het begeleidend schrijven is aangegeven dat er Inhoudelijk geen
wijzigingen zijn gedaan, alleen het leerlingaantal en de meldcode zijn aangepast. Er ontbreekt een
bijlage, dezelfde als vorig jaar. De M.R. heeft vorig jaar ook een aanvulling voor het S.O.P.
aangedragen, deze is niet verwerkt. Het S.O.P. wordt niet goedgekeurd. Ria neemt dit op met
Sietske.
D) Formatie
Het formatieplan voor het volgend schooljaar wordt besproken. Er staan veel veranderingen op
stapel. Zo gaat Sepkje o.a. muziekonderwijs oppakken, Patrick gaat bewegingsonderwijs geven en
Marije neemt zijn taken als loco over. Verder vertrekken er een aantal mensen en vullen nieuwe
collega's hun plekken in. In de bovenbouw komen er leerlingen bij, met name vanuit Jorwert. Dat
zorgt ervoor dat de groepsindeling ook aangepast moet worden. Groep 5 van volgend jaar zal
worden opgesplitst en worden samengevoegd met groep 4 en 6, de verdeling hiervan 7/10. Amarins
vertrekt ook. Bij het opstarten van de formatie is er op bepaalde uren ingezet. In de uiteindelijke
versie komen deze niet meer terug, het is niet bekend hoe dit proces is gelopen en Patrick zou dit
opgehelderd willen zien. Hij bespreekt dit met Arnold.
Er is nog een openstaande vacature voor een onderwijsassistent voor 8 uur per week. Deze is nog
niet ingevuld.
E) vakantieplanning / studiedagen
De norm voor maximaal 7 ‘gebroken weken’ is blijkbaar komen te vervallen, volgens de inspectie ma
een studiedag niet aansluitend op een feestdag worden gepland. Verder staat de Gearhing dag op

10 januari niet in het overzicht en Patrick constateert dat er nog een aantal onduidelijkheden zijn. Hij
gaat voor verduidelijkng zorgen.
F) NPO gelden
Er is een begroting opgesteld voor de besteding van de NPO gelden, deze wordt besproken en hier
wordt akkoord op gegeven.
5 Punten M.R.
Ester zit voor de laatste keer bij deze vergadering. Er zal een oproep via de nieuwsbrief worden
geplaatst waar kandidaten gevraagd worden.
Er worden twee vergadering gepland voor het volgende schooljaar, te weten op 11 oktober en 6
december.
Voor het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage is toestemming van de M.R. benodigd, dit is een
agendapunt voor de volgende vergadering. De Oudercommissie zal worden gevraagd om het
voorstel.
6 Punten O.M.R.
De vorm en invulling van de O.M.R. is een lastig punt. Formeel is er niks geregeld en is het geen
medezeggenschapsorgaan. De naam moet daarom wellicht ook aangepast worden. Er zit een
praktisch punt aan dat de directie wel in één keer heel veel informatie kan delen en vragen kan
beantwoorden vanuit de diverse scholen in het onderwijsteam. Daarnaast is het mogelijkheid om
ideeën met elkaar uit te wisselen. Dat laatste komt op dit moment te weinig uit de verf. Het verzoek
is aan een ieder om na te denken over de invulling en dat te bespreken tijdens de volgende
vergadering.
7 info aan ouders
Oproep voor M.R. kandidaat, zie ook punt 5
8 WVTTK
De Folefinne heeft een flyer actie gehouden in de omliggende dorpen. Daar is een bezorgde vraag
over gesteld door een ouder aan de M.R. via Pieter Willem. Het wordt besproken en PIeter Willem
reageert naar de ouder dat de M.R. de zorgen niet deelt en niet zo zwaar aan de flyer actie tilt.
9) Rondvraag
Geen vragen
10) Sluiting
De voorzitter bedankt Ester voor haar inzet, overhandigd een presentje en sluit de vergadering.

