Notulen van de MR vergadering op 29-03-2022
Aanwezig (digitaal): Suki, Goly, Judith, Ruud en Angela
1. Punten n.a.v. vorige vergadering
1. Notulen van 25-01-2022 wordt besproken en eventueel bevestigd.
Notulen is bevestigd en wordt op de website geplaatst.
2. Terugkoppeling audit
De audit heeft niet plaatsgevonden. BOOR zal met een ander voorstel voor een datum komen.
2. Algemene punten
1. Voortgang werkgroepen
- Nieuwe rekenmethode
De werkgroep heeft verschillende rekenmethodes met elkaar vergeleken. Hierdoor zijn twee
geschikte methodes overgebleven. Het team gaat de komende periode proeflessen in de
klassen geven, zodat er daarna een keuze gemaakt kan worden.
- ICT
De leerkrachten zijn inmiddels over naar de nieuwe BOOR omgeving (DWO) en er zijn nieuwe
computers en beeldschermen in de klassen geplaatst. Deze verandering heeft geen invloed op
de leerlingen gehad. Zij blijven ook in de oude omgeving werken.
Na de meivakantie krijgen ook de leerlingen van groep 3 iPads. De voornaamste reden hiervoor
is om de leerlingen digivaardiger te maken.
2. Medewerkers (verzuim, vorderingen, cursussen, formatie)
Marianne is per 1 maart niet meer werkzaam op de Tuimelaar. De afgelopen periode is er hard
gewerkt om de vacature te vullen, maar dit is helaas niet gelukt. Roy zal om die reden tot aan de
zomervakantie vijf dagen voor groep 5 staan.
3. OR
Geen bijzonderheden.
4. Leerlingen (PR, Passend Onderwijs)
Tijdens de rapportweek hebben veel ouders de oudertevredenheidspeiling ingevuld. Hieruit is een
gemiddeld cijfer van een 8,7 gekomen. Dit is het hoogste cijfer van BOOR. Omdat we hier trots op
zijn, zal er een bericht komen op Parro, Facebook en Instagram en krijgen de ouders een klein
presentje als dank voor hun vertrouwen.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen
1. Begroting
Er heeft een begrotingsgesprek plaatsgevonden. Hiervan wordt een terugkoppeling gegeven.
De Tuimelaar groeit in leerlingaantal. Vooral bij de kleuters zijn er veel inschrijvingen. Onder ander
hierdoor ziet de begroting er gunstig uit. Voor dit jaar is er nog een klein tekort, maar omdat de
school hard groeit is dit geen probleem. De voorspelling is dat er in de loop van de jaren een
overschot zal komen.

2. Gebouw
Er zijn enkele mededelingen rondom het gebouw
Omdat de school groeit, zal er volgend jaar worden begonnen met een derde kleutergroep.
Hierdoor wordt de ruimte wat betreft lokalen steeds kleiner. Er moet gezocht worden naar een
oplossing om de groei in het gebouw kwijt te kunnen. Na de zomer gaat het Middelpunt dicht.
Hierdoor moet een kleutergroep met moeilijk lerende kinderen eruit. De mogelijkheid is er, dat zij
in het oude gebouw naast de school komen. Deze is op dit moment eigendom van de gemeente.
Mocht dit het geval zijn, zouden er ook klassen van de Tuimelaar in dit gebouw kunnen. Hierover
zullen gesprekken gevoerd worden.
Op dit moment hebben de lokalen aan één kant zonwering. De lichtinval van de ochtend valt op het
bord en dit is storend tijdens het lesgeven. Om deze reden worden er eind mei of begin juni screens
op deze plekken geplaatst.
3. Terugkoppeling studiedag 14 februari
Op 14 februari heeft een studiedag plaatsgevonden. Hiervan wordt een korte terugkoppeling
gegeven.
De studiedag van 14 februari zou eigenlijk een opbrengstenvergadering zijn. Doordat er geen toets
resultaten waren door het verplaatsen van de IEP toets, heeft de studiedag een andere invulling
gekregen. Er hebben korte besprekingen plaatsgevonden over verschillende zaken (DWO, IEP, etc).
5. Rondvraag
- Ontruiming: Er is al enige tijd geen ontruimingsoefening gedaan. Door Corona heeft dit niet
plaats kunnen vinden. Er staat nog op de planning dat dat dit jaar gedaan wordt.
- Buitenspeelgoed: Tijdens de vorige vergadering is er gesproken over buitenspeelgoed. Tot op
heden is dat nog niet aangeschaft. Dit wordt opnieuw aan Geoffrey gevraagd.
- Schoolreis: De schoolreis komt er weer aan en er wordt gevraagd hoe het zit met begeleiding
door ouders. Op de Tuimelaar is het zo dat de ouders die veel voor de school doen, voorrang
hebben om mee te gaan als begeleider.
6. Acties komende periode
Geen
7. Punten komende vergadering
Rekenmethode
Formatie
Jaarplan in concept??

