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Notulen MR-vergadering 
 
 
    Datum : Dinsdag 12 april 2022 
    Tijd : 19.30 uur  

Locatie : OBS Tiggeldobbe 
 
Nr. Tijd Onderwerp  

1 19.30 - 19.35 Welkom  
David is met kennisgeving afwezig.  

 

  2 19.35 - 19.40 Bespreken notulen vorige 
vergadering 
Notulen zijn akkoord. Wouter plaatst 
deze op de website. Hans vraagt of 
we kunnen zien of deze gedownload 
worden door ouders.  
Wouter zet de reservering voor het 
afscheid van Jaap om naar 2 juni.  
Terugkoppeling vraag David: er zijn 
elke keer genoeg mensen aanwezig 
tijdens de GMR-vergadering om te 
kunnen stemmen.   

Besluitvormend 

3 19.40 - 19.50 Update laatste GMR vergadering 
Opkomst en vergaderstructuur is 
goed. Dit zorgt ervoor dat de 
vergaderingen effectiever verlopen.  
Janke doet verslag van punten die 
spelen binnen de GMR en over het 
proces rondom de bestuurlijke fusie.  

Beeldvormend 

4 19.50 - 20.10 Update directie/team 
Het voorstel vanuit het overleg 
tussen David, Wouter en Miranda is 
meegenomen naar het team en 
akkoord bevonden. Vanaf volgend 
schooljaar gaan we starten met een 
digitaal “gele boekje”. Begin van het 
schooljaar zullen ouders benaderd 
worden om wel/geen toestemming te 
geven voor het verspreiden van 
gegevens t.a.v. het gele boekje. Dit 
wordt ook als vast onderdeel 
opgenomen in het aanmeldformulier 
voor nieuwe leerlingen.    
 
Formatie: Wouter praat ons bij over 
de nieuwe versie en de 
totstandkoming daarvan. Hij licht de 
financiële kant toe met daarbij ook de 
voordelen en consequenties. MR 
geeft positief advies over dit voorstel.  
Hans vraagt of er nog ruimte is voor 
muziekonderwijs door een 
professional. Op dit moment biedt het 
financiële plaatje hier geen ruimte 
voor.  
 

Beeldvormend 
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MR stemt in met voorstel aanvulling 
WTF Chanine Wassenaar.  
 
Oriëntatie nieuwe rekenmethode: 
Hilda praat ons bij over het proces 
namens de werkgroep.  
 
Taalverhaal.nu -> PIT: Wouter praat 
ons bij over de verandering en de 
totstandkoming hiervan en de 
financiële compensatie.  

5 20.10 - 20.20 Update Tirrel 
Er is contact met een tweetal 
leveranciers voor de inrichting. De 
termijn voor levering is momenteel 9 
maanden. Er is dus enige haast bij 
een strak tijdpad. De bestelling moet 
voor de zomervakantie eruit, om de 
inrichting op tijd klaar te hebben. 
Exploitatie/beheer: verschillende 
partners bieden zich aan. 
Buitenterrein: het verloopt 
stroef/moeizaam. We hebben te 
maken met verschillende partijen met 
verschillende belangen.  
De verwachting is dat we rond de 
zomervakantie 2023 over kunnen 
naar de Tirrel. Miranda merkt op dat 
het vanuit het oogpunt van het kind 
fijner zou zijn om nog voor de 
zomervakantie over te kunnen. 
Meningen hierover zijn verdeeld.  
 

Beeldvormend 

6 20.20 - 20.25 MR-verkiezingen 
De periode van Hans zit er aan het 
einde van dit schooljaar op. Hans is 
bereid om zijn functie met drie jaar te 
verlengen. Marjolijn en Miranda 
nemen plaats in de 
verkiezingscommissie.  

Besluitvormend 

7 20.25 - 20.30 Rondvraag en sluiting 
Hans: Is er nog iets gedaan met de 
tip over de theatergroep? Janke geeft 
aan dat er eerst weer geld moet zijn.  
 
Wouter: Er moet opvang geregeld 
worden voor Oekraïense kinderen 
voor de periode tot 1 mei. In overleg 
is besloten dat Centrumkerk Winsum 
plaatsen beschikbaar stelt. Mochten 
de scholen een aanvraag 
binnenkrijgen, dan verwijzen ze door 
naar het centrale punt. In deze 
periode gaan we geen onderwijs 
bieden, maar investeren we in onder 
andere creatieve activiteiten (o.a. 
kunstkerk Warffum). Per 1 mei wordt 
de SAK ->SOK 

 

 


