Notulen MR-vergadering
Datum
Tijd
Locatie
Nr.

: Dinsdag 11 januari 2022
: 20.00
: Online MS-teams
Tijd

Onderwerp

1

20.00 - 20.10

2

20.10 - 20.15

3

20.15 - 20.25

4

20.25 - 20.40

Welkom + kennismaking Wouter
Cursus MR is uitgesteld. Jaap heeft
hierover een e-mail doorgestuurd.
Bespreken notulen vorige
vergadering
Notulen zijn akkoord. Hans vraagt
zich af in welke Tiggeltjes zijn stukje
geplaatst wordt. Dit betreft de
tiggeltjes van januari. Deze tiggeltjes
wordt deze week verstuurd.
Update laatste GMR vergadering
De sfeer in de GMR is beter dan is
geweest. Er zitten momenteel te
weinig mensen in de GMR. Dit laten
ze eerst even rusten ivm de
mogelijke fusie.
Toezichthouders waren aanwezig om
iets te vertellen.
Begroting is toegelicht.
NPO gelden zijn er ook op
bestuursniveau. Gedeeltelijk voor
personeel en ICT gereserveerd.
Ze zijn niet alleen bezig met
onderzoek naar mogelijke
bestuurlijke fusie, maar ook
onderzoek naar bestuurlijke fusie met
kinderopvang is in gang gezet.
Aris heeft een toelichting gegeven op
de inspectiebezoeken die er zijn
geweest en de andere manier van
kijken van de inspectie.
Taalklas die mogelijk naar Zoutkamp
zou, is nu gevestigd in Uithuizen.
Update directie/team
Quick-scan: positieve uitslag voor
onze school. In het directieoverleg
wordt hier nog over gesproken.
Daarna volgt een reflectie en een
plan. Dit komt weer terug in de MRvergadering. Vanuit de ouders kwam
de vraag waarom het niet 100% in
ingevuld. Er is meerdere keren een
reminder uitgestuurd. De enquete
wordt anoniem ingevuld, waardoor je
niet kunt achterhalen welke
personeelsleden de enquete niet
hebben ingevuld. Als school zijn we
tevreden over de opkomst.

Besluitvormend

Beeldvormend

Beeldvormend

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

5

20.40 - 20.50

Formatie: voorbereiding voor
formatie is in gang gezet. Het lijkt
erop dat we één leerling krimpen. Dit
is de prognose. Het kan altijd iets
lager of hoger uitvallen.
Er wordt gevraagd of de blauwe
groep behouden blijft. Het is nog te
vroeg om daar nu uitspraken over te
doen. Het ligt aan de aantallen
kleuters die doorstromen naar groep
3 en achterblijven in de kleuterklas
en het aantal toekomstige kleuters
dat nog wordt aangemeld. De
invulling en verdeling van groepen
gebeurd in een later stadium op
basis van het beschikbare budget.
Het lijkt erop dat we kunnen starten
met 9 groepen, net zoals dit
schooljaar, omdat de
leerlingaantallen bijna gelijk zijn van
de oktober 2021 en de prognose van
oktober 2022.
Op 30 november is er een parro
uitgegaan over de bestuurlijke fusie,
hierin stond een link voor de
enquete. Dit is niet duidelijk
overgekomen. Waarschijnlijk komt
deze week een reminder. Belangrijk
om in de reminder hier goed op te
wijzen. Miranda neemt dit op met
Jaap.
Update Tirrel

6

20.50 - 20.55

Rondvraag en sluiting

Er is geen nieuws op dit moment.
We zijn wat achterop geraakt in het
proces van de invulling van de
visie, en t.a.v. beheer en
exploitatie.
Dat heeft te maken met corona en
de niet optimaal functionerende
projectleider die nu vervangen is.
Vandaag is Jaap samen met Siep
bij de architect geweest om te
kijken naar de kleuren. Dit is nodig
om de kleur van de setjes op aan te
passen.

Beeldvormend

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

