Verslag MR-vergadering Tiggeldobbe
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:

13 december 2017
19.30-21.00
obs Tiggeldobbe te Winsum
Miranda
Nicole
Miranda, Bert, Hilda, Martin, Jaap, Janke, Peter en Nicole

Afwezig: Diana

Nr.

Onderwerp

1.

- Notulen vorige vergadering.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
- Update GMR
Laatste GMR was 8 november. Peter is samen met Janke geweest. Administratiekantoor waar
L&E mee samenwerkte is opgedoekt. L&E gaat het in eigen huis doen voor PO. Zelfde
boekhoudprogramma voor verwerken van gegevens VO en PO, iemand aangetrokken voor
administratie. Invulling door één persoon is kwetsbaar, maar door gebruik van een bekend
systeem kan dmv detachering altijd extra bemensing ingezet worden.

2.

3.

Volgende GMR is op
- Update vanuit school.
T-world; kritisch bekeken. Waar lopen we tegen aan; techniek en filosofie van ontdekkend leren.
Jaap maakt een verslag met bevindingen. De bronnen van T-world zijn nog niet optimaal.
Kinderen zijn enthousiast. Jaap maakt een verslag. Conclusies samen met Usquert, Klinkenborg
Jan begint na de kerstvakantie weer volledig voor groep 7.

4.
5.

-Update de Tirrel
Besluit is nog niet door de Raad, 14 december.
-Update onderzoek andere schooltijden.
28 november zijn beide teams voorgelicht over de verschillende mogelijkheden wb schooltijden.
Vervolgens is dit in eigen teams besproken.
Meeste vragen gaan over de organisatie; aantal uren les, FTE’s formatie, team staat er positief in.
Voorkeur voor nu is het 5 gelijke dagen model.
In januari besluit binnen team nemen, eind januari ouders voorlichten.

6.

Plan van aanpak nav werkdrukscan:
Risicoanalyse, uitslag is in klassen ingedeeld, werkdrukscan is apart afgenomen.
Personeelsgeleding heeft het vastgesteld

7.

Ingekomen stukken:
Staking; Voors en tegens van de staking komen aan de orde.
Rookvrije zone;
Voorstel meedoen aan rookvrije zone Gezondheidscentrum doortrekken naar school. Bordjes
plaatsen, informatie in de Tiggeltjes.

7.
-Rondvraag en sluiting.
Sinterklaasfeest wordt in de bouw besproken

Volgende vergadering: 23 januari, 19:30 aanvang
Notulist: Peter Brouwer

