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Stand van zaken:
Nieuwe situatie nu Femke aan het re-integreren is in Wommels. Trijntje Nynke Talsma is er bij gekomen en
blijft tot de Herfstvakantie. Regina en Joukje zijn er weer, fijn! Er is rust in het team.
De Gouden weken zijn ideaal om aan de groepsvorming te werken: een investering voor de toekomst.
Taakverdeling binnen de MR:
We wisselen het voorzitterschap per keer en de notulist maakt ook het verslag voor op de site/Weekweetjes.
Zittingsperiode:
Op de website staat 4 jaar, in het reglement 3 jaar. De website aanpassen.
Anneke en Wobkje gaan beide verder als personeelsgeleding in de MR.
Formaliteiten:
Website: verslagen MR/OMR staan er niet op  aanpassen.
Schoolplan: Feikje is er mee bezig.
Schoolgids: komt er aan.
Ambitieplan: Wobkje vraagt Feikje (punt loco-overleg).
Jaarkalender: ligt bij de drukker, dan met de leerlingen mee, daarna ook op de site zetten.
Site/Facebook: is niet up-to-date. Joukje gaat met Anna Marie in overleg wie wat gaat doen, is nu onduidelijk.
Nu er geen schoolkrant meer is, meer foto’s op de site (heeft link met Facebook).
Ouderavonden – planning:
Per schooljaar organiseren wij 2 x een ouderavond en 1 x een thema-avond.
* Ouderavond: Duurzaamheid wordt een OT-breed thema + ‘Reis je mee’ (KBW) past daar bij.
Wobkje vraagt Tsjeard Hofstra (Circulair Fryslân) of hij een gastles kan verzorgen op de ouderavond / of dat
hij iemand anders weet. Datum: dinsdag 5 november 2019.
* Thema-avond in week 10, voorkeur voor donderdag 5 maart 2020, we denken na over het thema.
* Ouderavond: donderdag 18 juni 2020 (o.a. formatie, info volgend schooljaar).
Project Duurzaamheid / Circulair Friesland:
Vorig jaar gestart met het ‘Water besparen’, met duurzaamheid verder tijdens de KBW en met ons OT van
januari - maart ’20. Wat doen we al / kunnen we zelf doen: Snappets opladen d.m.v. zonne-energie, geen
plastic tassen maar linnen tassen, TL-lampen vervangen door Led-lampen.
Wobkje vraagt Feikje naar de mogelijkheden, Anita vraagt Peter  verstand van o.a. zonne-energie.
Diversen:
Wat te doen met aanvragen voor vrije dagen? De loco beslist hierover. Wobkje gaat het nog overleggen met
Feikje. Veel margedagen op maandag omdat dan het team aanwezig is en er veel gedaan kan worden.
De school in Baard experimenteert met de ‘Snipperkaart’, wij volgen dit en komen er op terug.
OMR:
Hans en Arnold hebben samen overleg gehad (brainstormclub) over hoe en wat met OT Noord.
Er is met alle collega’s een informele bijeenkomst in Easterlittens geweest, er worden Netwerkbijeenkomsten
per bouw (onder-, midden- en bovenbouw) georganiseerd en andere cursussen/info-avonden  verbreden
en verdiepen. Hans en Anneke gaan naar de OMR-vergadering op 23 september in Mantgum (OT Noord).
Bezoek burgemeester Jannewietske de Vries op donderdag 26 september 2019:
Fijn dat ze bij ons op bezoek komt! Wij presenteren onze school, Feikje en Wobkje hebben toevallig overleg
op school en zijn aanwezig.

 Financiën:
Er zijn nog twee rekeningen (oud papier en AC): Wobkje belt met de bank om één rekening op te heffen.

