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1. Welkom en vaststellen agenda; zie verder hieronder
Aanwezig: Esther Brouwer, Anneke Gaastra, Wobkje Hibma, Hans Breukelaar
2. Mededelingen en ingekomen
– Ingekomen stukken: MR blad
3. Verslag en actiepunten van 29 mei jl.
– Actiepunten:
– De schoolgids staat op de website van de school. De website van de Gearhing.nl verwijst
daarnaar.
– De MR-verslagen worden voortaan gepubliceerd op deromte.nl; Wobkje stemt dit af met Joukje*
(NB jhb: die van de OMR staan er wel, maar alleen de oude van januari 2018).
– Snappet: is nog steeds een onderwerp. Wobkje is daar mee bezig. Inmiddels is gebleken, dat het
wifimodem de hoeveelheid connecties niet aankan. Wordt vervolgd*
4. Teamleden
– Femke krabbelt langzaam op; dat kan nog de nodige tijd duren
– Regina en Janneke blijven nog dit hele schooljaar. Dat geeft rust en stabiliteit voor alle
betrokkenen. Zij hebben inmiddels hun plekje gevonden en draaien goed mee.
– De gymoplossing met meester Kees werkt naar verwachting; veel efficiënter voor alle
betrokkenen: Kees, team, kinderen. Een echte win-win-win-situatie!
– Ook voor Wobkje, Anneke en Joukje is er rust en regelmaat gekomen. Een goede verbetering ten
opzichte van de situatie vorig jaar. Fijn!
5. GMR, OMR en bestuur
GMR
– Reglement GMR is up-to-date (2016)
– Reglement MR is verouderd; versie 2013. Volgens bestuursbureau zou hieraan gewerkt worden.
Bij OMR 19-01-19 navragen; actie Esther*
OMR
– Volgend overleg is 21 januari 2019 in Baard; Esther en Wobkje gaan daar heen.*
– Wat is de ‘status’ van de OMR? Wettelijk heeft OMR geen status. De advies- en
instemmingsbevoegdheid ligt bij de GMR en de MR. OMR is er om het overleg (met de directie)
eenvoudiger te maken en om de MR’en in het OnderwijsTeam (OT) elkaar te laten ontmoeten.
– Gesproken/ gebrainstormd wordt onder andere over een mogelijk nieuw project (na Greidhoeke
goes Onderwijs): techniek en ondernemerschap.
– Vraag aan de OMR: hoe om te gaan met de relatie tussen de verschillende overleggen (GMR,
OMR, MR)? De overleggen fungeren als eilandjes; de leden den hun ding ‘zonder last of
ruggespraak’. Dat kan niet de bedoeling zijn. Eerst maar beginnen met het onderwerp over en
weer op de agenda zetten.
– Voor zonnepanelen op scholen zijn subsidies beschikbaar. Hoe gaan de andere schollen daar mee
om?
– Anneke verspreidt het verslag van OMR van 25 juni jl.*
– Overleg 24 juni 2019: Hans en Anneke?*
Bestuur
– Na het bevriezen van het overleg met De Greiden vindt er nu overleg plaats met Odyssee in
Sneek .
– Verder zijn er op dit moment geen fusies of samenvoegingen gaande.
6. Speciaal fonds voor zonnepanelen
– Zonnepanelen en duurzaamheid kan binnenkort een thema worden.*
– Dan gaat het bijvoorbeeld over plastic soep en bewustwording.
– Aan de orde stellen op OMR van 19/1.*
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7. Ouderavond januari 2019
– Onderwerp: Mindset?! Zie ook de weekweetjes van week 47-48. Interessant!
Anneke vraagt na of de inleider van hun training beschikbaar is en wanneer.*
– Inloop vanaf 19.45 u; aanvang 20.00 u
8. Rondvraag
– Tevredenheidspeiling is onderweg. Zal in info-ouderavond van mei/juni besproken worden.*
– Vakantieplanning; achteraf is planning rond pasen en meivakantie minder gelukkig. Heeft te
maken met verwarring over wel of niet 2 weken meivakantie. Voor volgend jaar kritisch
bekijken.* Er wordt ook nagedacht over andere mogelijkheden zoals een vrije dagen
strippenkaart of zelfs een 4-daagse school; ook dit komt terug op de agenda.
– Er zijn 2 jonge gezinnen met kleine kinderen komen wonen in Hennaard. Het team zal hier
aandacht aan geven.*
Volgende Activiteiten:
 OMR 21 januari in Baard; Esther en Wobkje
 Mogelijk 28 januari 2019 20 u Ouderavond over Mindset
 Mei/juni 2019 20 u info-ouderavond met Feikje
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