Notulen MR-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Nr.

: Maandag 6 september 2021
: 19.30
: OBS Tiggeldobbe
Tijd

Onderwerp

1

19:30 - 19:35

Bespreken notulen vorige
vergadering
De notulen zijn akkoord en kunnen
op de website worden geplaatst.

Besluitvormend

2

19:35 – 19.40

Besluitvormend

3

19.40 - 19.50

4

19.50 - 20.00

5

20:00 - 20:10

Bespreken vergaderrooster
Een paar aanpassingen, het nieuwe
rooster wordt:
Maandag 29 november 2021
Dinsdag 11 januari 2022
Woensdag 2 maart 2022
Dinsdag 12 april 2022
Woensdag 15 juni 2022.
Update laatste GMR vergadering
Fusie wordt verder onderzocht. Het is
moeilijk om nieuwe leden te vinden,
er zijn veel open plekken. Er kunnen
geen beslissingen worden genomen
omdat er te weinig stemmers zijn.
Update directie/team
Zonnebloemwedstrijd er waren 17
foto’s. Uitreiking volgt komende
week.
We zijn bezig met E-waste.
Komende week selectie van de
brieven van de vacature nieuwe
directeur.
Vanuit de NPO-gelden krijgen de
kinderen in de groep 6,7 en 8 een
workshop gedichten schrijven.
MR is akkoord met de invulling en de
werkwijze van meesters- en
juffendag met het oog op
coronamaatregelen.
Update Tirrel
Er zijn werkgroepen gevormd vanuit
de teams.
Pilot uitwisseling studenten gaan we
proberen.
Buitenterrein vormgeven is in
oriënterende fase .
Tijdelijke vervanger 12Hoven blijft
eerst verbonden.
Tirrelcafé is klaar, maar door de
corona was er geen mogelijkheid om
daar fysiek te zijn.
Tip van Jolanda voor het schoolplein:
allesinbeweging.nl. Er zijn ideeën, er

Beeldvormend

Beeldvormend

Beeldvormend
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6

20:10 - 20.20

7

20:20 - 20:30

8

20.30 – 20:40

9

20:40 – 20:50

10

20:50 – 21:00

11

21:00 – 21:05

wordt nu gekeken naar het werven
van fondsen.
Schooljaarverslag
Niet wettelijk verplicht, toch gemaakt.
Tevredenheidsonderzoek: Hans
vraagt om een toelichting. Hans geeft
an dat ouders een terugkoppeling
missen op het moment dat er een
voorval heeft plaatsgevonden.
Ouders moeten in principe altijd eerst
naar de leerkracht, komen ze er niet
uit, dan kan de directeur in
geschakeld worden, die hierover in
gesprek gaat met leerkracht en
eventueel ouders/betrokken.
Schooljaarplan

Geen bijzonderheden

Schoolgids
Akkoord
Kwaliteitszorg
Tevredenheidsonderzoek 1 x per
2jaar.
NPO
Continu waarborgen, reflecteren en
bijstellen. Er is nog geld te besteden.
We kijken naar de invulling van dit
geld.
Rondvraag en sluiting
Hans schrijft een stukje voor de
Tiggeltjes.
Hans vraagt naar sterkwerk. We zijn
aan het monitoren en halen de goede
punten eruit.
Hans: lunchtijd wordt als kort
ervaren. Kinderen komen met een
halfvolle broodtrommel weer thuis.
Neem dit even op met de betrokken
leerkracht. In principe krijgen ze
voldoende tijd.
David: tafeltjesmiddag is voor nieuwe
ouders niet duidelijk. Zij kennen dit
niet. In principe staat alles op de
website. Jaap brengt dit onder de
aandacht van de ouders.
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