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

23 januari 2018
19.30-21.00
obs Tiggeldobbe te Winsum
Miranda
Martin (bij afwezigheid van Peter)
Miranda, Jaap, Janke, Nicole & Martin

Afwezig: Diana, Bert, Hilde, Peter

Nr.

Onderwerp

1.

- Notulen vorige vergadering.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
- Update GMR
Janke doet verslag van de laatste GMR-vergadering. De vergaderingen lijken niet bijster effectief
te zijn. Administratiekantoor waar L&E mee samenwerkte is opgedoekt. L&E heeft (in eerste
instantie tot augustus 2018) iemand aangetrokken voor administratie.
- Update vanuit school.
Miranda en Jaap geven een toelichting op de zaken die spelen op school.
-Update de Tirrel
Raad heeft positief besloten. Vollen kracht vooruit. Er is een bijeenkomst geweest met architect
Thomas Rau. Deze architect heeft een verfrissende benadering op het realiseren van gebouwen.
Van belang hierbij zijn de thema’s “circulaire economie” en “duurzaamheid”. Vanaf 1 maart zal,
met behulp van het creatief ontwerpteam, worden gewerkt aan het definitief ontwerp van het
gebouw.
-Update onderzoek andere schooltijden.
De modellen zijn gepresenteerd. Het 5-gelijke dagenmodel heeft groen licht van het team. Er zijn
nog wat praktische problemen (urencriterium bijvoorbeeld), maar daar moet, bij invoering, een
mouw aan gepast worden. Binnenkort is er een voorlichting voor de ouders en daarna zullen de
ouders gevraagd worden zich middels een enquete uit te spreken. Mocht het zover komen, dan
staat invoering op de rol voor augustus 2018 (nieuwe schooljaar).

2.

3.
4.

5.

6.

- Ingekomen stukken:
De agenda van de GMR.

7.

- Staking:
Op 14 februari 2018 staat er weer een stakingsdag op de agenda. Deze maakt onderdeel uit van de
estafette-staking in het basisonderwijs. Er is, vanuit de bonden, een oproep aan het personeel
geweest om deel te nemen. Nog niet bekend is in hoeverre men hier gehoor aan wil geven en wat
eventueel een invulling zal zijn van een stakingsdag. Er wordt benadrukt dat goede voorlichting
aan de ouders van belang is over het waarom van de stakingen, omdat de sympathie voor de acties
dalende is.
-Rondvraag en sluiting.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

8.

Volgende vergadering: 8 maart 2018, 19:30 aanvang
Notulist: Peter Brouwer (en iedere keer dat hij zich afmeldt, moet hij een keer extra notuleren)

