Notulen MR-vergadering

Datum
Tijd
Locatie

: Dinsdag 21 januari 2020
: 19:30 – 20:55 uur
: o.b.s. Tiggeldobbe, Winsum

Aanwezig:
Afwezig:

Nr.

Miranda, Bert, Nicole, Jaap, Martin, Hans, Hilda en Peter.
Janke

1

19:30 – 19:35

Aanwezig
MR

2

19:35 – 19:45

MR

Update laatste GMR:
Geen update

Beeldvormend

4

20:00 – 20:10

MR

Beeldvormend

5

20:10 – 20:15

MR

20:15 – 20:25

MR

5

20:25 – 20:35

MR

Update van uit het team:
- Janke legt tijdelijk MR taken neer. Dit wordt
vooralsnog niet ingevuld vanuit team. In MR
overlegd voor nu niet noodzakelijk dat er een
extra teamlid.
Staking 30 en 31 januari 2020
Aankondiging niet gaan staken. Alternatief ludieke
actie wordt bedacht.
- Eventueel gastlessen ouders
- Workshops bijv.
- Henk Alssema in de sporthal
Update vanuit team:
Binnenkort inspectie
Oplossing kleutergroep
Oplossing invulling Jeanette door Lize Lange
Update Tirrel:
Sloop eerste gedeelte hoven.
27-2 info over de bouw
Gesprekken lopen met omwonenden

6

20:35 – 20:40

MR

Rapportage:

Peiling onder
MR

6

Tijd

Onderwerp
Notulen vorig jaar:
Geen opmerking

-

7:

20.40: 20.50

MR

Doel is het maximale uit het kind halen op zijn
eigen niveau.
Peter: harde feiten en het verhaal van de
leerkracht erbij.
rapportage dat ik op papier zien wat mijn kind
halen voor niveau.
Martin: Is er dat uitgehaald wat er volgens de
leerkracht in zit. Wat is de potentie
Bert: Groeicurve. Ontwikkeling
Hans: Wat zit er in en komt dat eruit.
Laat kind zelf iets van doelen stellen.
Nicole: Is mijn kind happy in de klas. Ligt ie
goed in de groep.
Kijk ook naar het kleuterrapport die overgang
naar het normale rapport vloeiender.
Conclusie: Het is voor ouders en kinderen!

Identiteit:

Waar staat de school voor: Wij zijn bewust een
grotere school, want dat heeft zijn voordelen. Je leert
MR-vergadering o.b.s. Tiggeldobbe, Winsum

Status
agendapunt
Besluitvormend

Beeldvormend

Beeldvormend

Beeldvormend

Open vraag

hier niet wat je moet denken, maar hoe je moet
denken.
Elk kind is hier niet alleen welkom, maar mag zichzelf
zijn. Vervolg afspraak gemaakt Jaap met Hans om
dieper op in te gaan en deze lijn uit te dragen in allerlei
uitingen.
8

20.50 : 20.55

20.55

MR

Rondvraag:
Jaap: Mogelijkheid tot bestellen voor ouders van
schoolspullen via de website van de Tiggeldobbe bij
Heutink. Besluit vanuit MR: Nee
Bert: hoort vanuit groep 4, omgekeerde ouder gesprek
onduidelijkheid. vraagt zicht af wat daar al de
toegevoegde waarde is. Miranda; het is in groep 4
puur bedoeld als kennismaking. Jaap neemt mee naar
team, voor juiste uitleg.
Sluiting vergadering door Miranda

MR-vergadering o.b.s. Tiggeldobbe, Winsum

Algemeen

