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1.

- Notulen vorige vergadering.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
- Update GMR
Peter praat ons bij. Peter zit in een werkgroep mbt passend onderwijs.
Miranda geeft aan dat de stukken (bestanden) van de GMR te groot zijn om via de
werkmail te kunnen doorsturen, erg onhandig. Volgende GMR is op 8 november.
- Update vanuit school.
-Personeel heeft op 20 september een bijeenkomst gehad mbt T-world. Verhelderend,
maar nog wel vragen. Die worden opgepakt door begeleider vanuit T-world.
De groepen 3/4 werken nu met thema's, maar wel via de werkwijze vanuit T-world.
T-world zelf biedt inhoudelijk te weinig voor deze groepen. Lkr vullen zelf een wereld
en dit bevalt erg goed. Voor groep 5 t/m 8 is dit lastiger, ivm de wereldorienterende
vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Wordt vervolgd.
- School heeft een 3d printer aangeschaft. Jeroen gaat hier in de bovenbouw met de
leerlingen mee aan de slag. Dmv een subsidie konden we deze printer aanschaffen.
- School heeft via via kosteloos een piano gekregen. Janke vraagt bij culturele
commissie of zij budget beschikbaar willen stellen om de piano te laten stemmen.
- Be Fit, vakleerkracht gym is met de kinderen bezig met pleinspellen.
- Eindevaluatie ICT doorbraakproject, ter inzage bij Jaap te verkrijgen.
- Team heeft bijeenkomst werkdruk gehad, we scoren een gemiddelde werkdruk blijkt
uit een scan die alle leerkrachten hiervoor hebben ingevuld. Blijft zeker wel punt van
aandacht.
-Omgekeerde oudergesprekken, gewerkt met nieuwe vragenlijst. Positief.
-Klassenbezoeken. We zijn met elkaar bezig met collegiale consultatie, lkr gaan bij
elkaar kijken naar een rekenles. Ook Jaap en Carien komen in de klassen kijken mbt
de didactische vaardigheden tijdens een rekenles. Ervaringen tot nu toe positief.
-Update de Tirrel
Onlangs is er een bijeenkomst geweest waar de teams van de Piramide en de
Tiggeldobbe zijn bijgepraat. In de gemeenteraadsvergadering van november, in de 12
hoven, worden de gemeenteraadsleden bijgepraat over de stand van zaken mbt de
Tirrel tot nu toe.
-Update onderzoek andere schooltijden.
Er is een tijdspad uitgezet. Duidelijke brief is er opgesteld naar de ouders van beide
scholen. In november komen de teams bij elkaar voor een voorlichting over de
verschillende mogelijkheden. Uiteindelijk komen beide teams met een gezamenlijke
keuze naar de ouders toe. Ouders kunnen dan kiezen voor het gekozen voorstel of de
keuze maken om het te laten zoals het nu is.
Zie voor meer informatie de brief vanuit de commissie schooltijden.
-Ingekomen stukken GMR
Zie punt 2.
-Rondvraag en sluiting.
Rots en water groep 4 vorig jaar, nu groep 5, wordt met deze groep alsnog afgerond.
Jaap is aan het regelen wie dat kan gaan doen nu Diana er niet is.
Met volledige instemming van de MR blijft de viering van sinterklaas zoals het vorig
jaar ook is gegaan. Miranda sluit om 21.00 de vergadering.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

