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1. Welkom en vaststellen agenda; zie verder hieronder
Aanwezig: Anita Nijholt, Joukje Salverda, Anneke Gaastra, Hans Breukelaar
2. Team
– Het team heeft door de afwezigheid van juf Wobkje nieuwe uitdagingen gekregen.
– Gelukkig is er goede vervanging gevonden, die beschikbaar is zo lang als nodig.
– Juf Susan Kok staat voor groep 4/5 met hulp van de onderwijsassistenten Hilie Bergsma en
Trijntje Nienke Talsma
– Juf Susan heeft een goede focus op bewegend leren, wat goed is voor groep 4/5.
– Juf Regina komt weer terug na de meivakantie.
– Inmiddels wordt er alweer nagedacht over de teamformatie van volgend jaar.
– De MR vraagt extra aandacht voor de kinderen van de huidige groep 4/5, mede omdat die
afgelopen jaar te maken heeft gehad met wisselende leerkrachten.*
3. Groep 4/5
– Groep 5 heeft een aantal bijzondere kinderen en verdient daarom bijzondere aandacht
– De laatste tijd is er regelmatig sprake van strijd tussen verschillende kinderen; Anita en Hans
maken zich hier zorgen over en vragen om een gedegen aanpak van dit probleem
– Het heeft al ruime aandacht van de leerkrachten
– Ook is er ondersteuning voor het team door onze Interne Begeleider en Ambulant
begeleider/Gedragsspecialist.
– Daarnaast is er gestart met het programma ‘Rots en water’
– Als er een probleem is met een of meerdere kinderen zouden de andere kinderen ‘gewoon’ door
moeten kunnen gaan met de les. Joukje zal dit met Susan bespreken*. Zij is ook al bezig met een
programma gericht op onderlinge binding van de kinderen.
4. Advies m.b.t. vervanging Feikje
– Feikje Toering, directeur van OT Noord heeft aangegeven uiterlijk 1-8-2022 te stoppen met haar
werk bij de Gearhing.
– Naar aanleiding daarvan hebben bestuur en directie een oplossing bedacht hoe hiermee om te
gaan; het voorstel is dat Arnold Oosterdijk, die nu samen met Feikje de directie vormt, alleen de
directie gaat vormen en dat daar een team omheen gevormd wordt om een aantal
ondersteunende taken te vervullen.
– Details van dat plan vind je in bijgaand verslag van een overleg tussen Alex Peltekian (bestuurder
van de Gearhing) en Feikje en een aantal MR’en
– Naar aanleiding van dat gesprek heeft onze MR een advies opgesteld en dat afgestemd met de
andere MR’en. Daarover komen we niet geheel tot overeenstemming met hen.
– We hebben daarom besloten** ons eigen advies aan Alex (en Feikje en Arnold) te sturen*; zie
bijlage.
5. Ouderavond
– Op 23 juni is een ouderavond gepland. Zoals gewoonlijk willen het team en directie daar graag
toelichting geven op de formatie van het team in het schooljaar 2021-2022.
– We benadrukken dat het belangrijk is dat deze bijeenkomst doorgaat. Zijn er dan nog
beperkingen wegens Corona, dan moeten er alternatieven gezocht worden, zoals buiten
bijeenkomen of via teams.
– Omdat er al langer geen ouderavonden zijn geweest brengen we de mogelijkheid van het stellen
van vragen via Parro of op welke manier dan ook graag onder de aandacht.
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