Notulen MR-vergadering

Datum
Tijd
Locatie

: Dinsdag 29 oktober 2019
: 19:30 – 20:40 uur
: o.b.s. Tiggeldobbe, Winsum

Aanwezig: Miranda, Bert, Nicole, Jaap, Martin, Hans, Janke en Hilda
Afwezig: Peter
Nr.
1
2

Tijd
19:30 –
19:35
19:35 –
19:45

Aanwezig
MR
MR

3

19:45 –
20:00

MR

4

20:00 –
20:10

MR

5

20:10 –
20:15
20:15 –
20:25

MR

20:25 –
20:35
20:35 –
20:40

MR

6

7
8

MR

MR

Onderwerp
Bespreken notulen vorige vergadering.
Notulen van 3 september 2019 ongewijzigd vastgesteld.
Update laatste GMR vergadering
Janke doet kort verslag van de laatste GMR vergadering.
Onderwerpen waren oa ziekteverzuim en het organiseren
van cursussen voor MR-leden
Update vanuit het team
• Staking
Vanuit de oudergeleding wordt aangegeven dat het
opmerkelijk is dat er doorbetaald wordt tijdens de staking.
• Sinterklaasfeest
Wat voor pieten willen we dit jaar? Zwart /roetveeg? Voor
de OR is het van belang dit tijdig te weten, aangezien er
bij roetveegpieten onbekende gezichten moeten worden
gezocht. De MR stelt wederom voor aan te sluiten bij het
Sinterklaasjournaal van de NTR.
• Privacyformulier via parro
Tot nu toe een lage opkomst (40%). Mensen lijken
‘privacy-moe’.
• Sterk werk
Ouderavond is geweest, het wordt nu opgestart.
• BOUW
Is een methode bedoeld voor de ‘leeszwakkere’ kinderen.
Het is lezen voor kinderen in de onderbouw met een tutor
uit groep 7. De leerkrachten zijn erg enthousiast!
• Personeel
Jaap licht toe.
Update Tirrel
Vandaag is de social sofa officieel geopend. Het bestek is
zo goed als klaar, aanbesteding zal in het voorjaar
plaatsvinden. Veel interesse vanuit de politiek, zowel
gemeentelijk, provinciaal als landelijk.
Evaluatie verkiezingen
Alom tevredenheid. Hoge opkomst.
MR-reglement
Speciaal dank voor Martin voor het uitvoering bestuderen
en corrigeren van het stuk!
Verder wordt opgemerkt dat de agenda’s en notulen niet
consequent op de site worden geplaatst..
Punten komende GMR-vergadering
Nog geen agenda bekend.
Rondvraag en sluiting
Martin: van diverse kinderen komt het signaal dat er niet
meer op het gras en in de bosjes gespeeld mag worden.
Jaap licht e.e.a. toe. De bosjes dunner behoorlijk uit
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Status
agendapunt
Besluitvormend
Beeldvormend

Beeldvormend

Beeldvormend

Beeldvormend
Beeldvormend

Beeldvormend

doordat er veel takken worden gebroken. Jaap is met de
leerlingenraad in gesprek over een oplossing.
Bert: Bestaat er ook de mogelijk dat naast de door school
bepaalde margedagen de ouders hun kind(eren) een dag
per jaar geoorloofd thuis mogen houden, als pilot
bijvoorbeeld. Hiermee zou je oneigenlijke ziekmeldingen
kunnen voorkomen. Jaap geeft aan dat de wetgeving
omtrent de leerplicht dit niet toestaat.
Sluiting.
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