Notulen van de MR vergadering op 23-11-2021
Aanwezig via teams: Suki, Goldy, Judith en Angela
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
1. Notulen van 21-09-2021 wordt besproken en eventueel bevestigd.
De notulen is bevestigd en wordt op de website geplaatst.
2. Algemene punten
1. Voortgang werkgroepen
Er is weinig veranderd ten opzichte van de vorige MR vergadering. Er zijn geen bijzonderheden die
gedeeld moeten worden.
2. Medewerkers
Geen bijzonderheden.
3. OR
Door de Coronamaatregelen heeft de OR nog steeds weinig kunnen doen in de school.
4. Leerlingen
Geen bijzonderheden.
3. Ingekomen stukken
1. Jaarverslag
Er is een jaarverslag van de MR vergaderingen 2020-2021 geschreven. Deze wordt besproken en
eventueel bevestigd.
Judith heeft het jaarverslag 2020-2021 gemaakt. Deze is besproken en er zijn geen opmerkingen.
Het jaarverslag is bevestigd en wordt op de website geplaatst.
4. Mededelingen
1. Gerucht
Er gaat een gerucht de ronde dat de Tuimelaar gaat sluiten. Dit klopt niet en wordt met ouders
besproken.
Het gerucht is met ouders besproken. Het is niet duidelijk hoeveel ouders het gerucht heeft bereikt.
2. Coronamaatregelen
De huidige Coronamaatregelen hebben mogelijk invloed op de invulling van de feestdagen op de
Tuimelaar. Dit wordt met ouders besproken.
Sinterklaas wordt digitaal gevierd, omdat er geen externen meer in de school mogen. Het idee met
Kerst is dat er ’s avonds op school gegeten wordt. De school regelt het eten, zodat ouders dit niet
klaar hoeven te maken. Mocht dit niet lukken, wordt het een Kerstontbijt.
3. Vacature onderwijsassistent
De school is aan het groeien, waardoor er op dit moment een vacature open staat. Dit wordt met
ouders besproken.
De school is aan het groeien. In januari wordt daarom het leerlingaantal opnieuw geteld. Dit zorgt
ervoor dat er een vacature vrijkomt. Dit zal een onderwijsassistent zijn voor de kleuters, omdat
deze groepen het grootst zijn. Deze procedure loopt al en er zijn meerdere sollicitanten. De
onderwijsassistent zal per 1 januari starten op de Tuimelaar.

5. Rondvraag
- Judo: vanuit de oudergeleding komt de vraag of er nog judo gedaan wordt. Dit hoort bij de methode Move
a Head (sociaal emotioneel). De judolessen zijn nog steeds en vinden 1x per maand plaats.
- Buitenspelen: vanuit de oudergeleding komt de vraag of de kinderen voldoende materiaal hebben om
buiten te spelen. Deze vraag wordt bij Geoffrey neergelegd.
6. Acties komende periode
Geoffrey vragen buiten speelgoed.
7. Punten komende vergadering
- protocol verzuim bespreken
- verslag van studiedagen 29 en 30 november

