
 

Betreft :                Notulen MR ’t Wold Afwezig :          TJ 

Opgesteld door:  BVDE Kopie     :          ’t Wold website 

Datum:                  30 september 2019 Locatie  :          Flevoweg 

 

Aanwezig: 
DVL        BG 
ESW       PG 
DVDH    PG 
GKN       OG 
BVDE     OG 
JK           OG 
PG = Personeels Geleding MR , OG = Ouder Geleding MR 

 

1. Welkom/Opening 

GKN opent de vergadering en heet een ieder welkom. 

 

2. Notulen vorige vergadering (03-06-2019) 

-Agendapunt 6, Protocol medicijnen. ESW geeft aan dat dit nog steeds op de 

voorraadagenda van de GMR staat.  

JK vraagt of een school zelf nog kan afwijken van wat Ante hierover heeft bepaald. Dat is 

zeker het geval; MR heeft inspraak. 

 

-Agendapunt 4, Mededelingen ‘De website zal worden aangepast. Hier wordt aan 

gewerkt’. 26 september zijn DVL, ESW en CC naar VWA in Dronten gegaan. ‘T Wold gaat 

de website zelf onderhouden. Per 1 januari komt de huidige website te vervallen.  

 

De notulen zijn akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///b18ab44d4a78302cbf90d449ac0786050897a4855b82b84eb1d53a432263b276&imgrefurl=http://www.hetwold.nl/file_popup.php?id%3D267296&h=186&w=271&tbnid=LDB4Sk20irGSfM:&docid=PmrL4Z_03wa0eM&ei=l3VXVsvRMsTBPc6esYAI&tbm=isch&ved=0ahUKEwiL-c-wgK_JAhXEYA8KHU5PDIAQMwh-KFQwVA


4. Mededelingen 

-DVDH vervangt RVE. GKN zal de statuten erop naslaan of bij DVDH de huidige termijn van 
RVE van toepassing is of dat er een nieuwe termijn ingaat. 
-TJ is nog met verlof en komt na de herfstvakantie terug. 
-Voor dit schooljaar zijn de posities van de MR ingevuld. Vanaf september 2020 hebben we 
nieuwe leden nodig. BVDE zal een aangepaste lijst van de MR leden opstellen.  
-Er is inmiddels afscheid genomen van Katja, Leontien, Gerard en Kees. 

-CC is weer begonnen met werken, echter vooralsnog op parttime basis. 

-Saskia vervangt nog steeds Leonie. Zij zal na de kerst terugkeren. 

-Yvonne vervangt Reggy voor de klas en Alette vervangt haar met de extra taken die ze deed. 

-Lieke volgt de PABO. Ze loopt een dagdeel stage en ze heeft een dagdeel verlof voor studie. 

-Momenteel zijn er 5 stagiaires. 

-Reggy blijft ziekgemeld tot nader order. 

-Facebook wordt nieuw leven in geblazen. 

 

5. Kennismaking Desiree en MR-leden 

We leren elkaar beter kennen in een prettige kennismakingsronde. 

 
6. HVO/GVO lessen 
 
Docent Alette heeft zich teruggetrokken. 3 oktober hebben DVL en CC een afspraak met 
VOS/SOBZ, tot die tijd wordt het intern opgepakt maar moet nog verder worden uitgerold. 
Het doel is om te starten met het “Hallo Wereld” project. 
 

7. Werkbezoek Geurt (25-09-2019) 
 
Geurt startte later, waardoor de flitsbezoeken geen doorgang konden vinden. Geurt gaf aan 
veel goede input van de ouders en leerlingen te hebben ontvangen. Een groot compliment 
vanuit de leerlingenraad was dat ze aangaven dat er niet gepest wordt op school. 
GKN vraagt of de notulen van die dag gedeeld kunnen worden. DVL geeft aan dit te 
verzorgen.  
 

8. Nieuwe rekenmethode/VLL Kimversie/Schatkist 

 

Op ‘t Wold zijn we met 3 nieuwe methoden begonnen. De ins en outs worden nog 

meegegeven en zal later dit schooljaar worden geïntegreerd.  

GKN vraagt aan DVL wat haar opvalt aan de methoden die op ‘t Wold gehanteerd worden? 

DVL antwoordt dat er scholen zijn waar het altijd meer kan en waar je bv 

gepersonaliseerd kan leren maar het is de vraag of je dat wilt. ‘t Wold is redelijk 

marktvolgend. 

GKN vraagt aan DVL hoe je kan zien wat er nodig is, gelet op het steeds individueler worden 



van het aanbod?  

DVL antwoord dat de leerkracht er echt toe doet. De instructie die een leerkracht geeft is 

heel belangrijk. Deze instructie is echt essentieel en kan niet worden overgeslagen en daarbij 

heeft de leerkracht een faciliterende functie. 

JK  geeft aan dat hij graag af zou willen van de term ’meer begaafdheid’ want het voegt niets 

toe. Elja zegt dat deze term niet met de kinderen wordt gecommuniceerd maar alleen met 

de ouders. 

 
9. Uitleg film 

 

Van alle scholen die vallen onder de stichting wordt een promotiefilmpje gemaakt waarin 
een leerling, een leerkracht en een ouder worden geïnterviewd. 18 oktober krijgen ze de 
eerste teaser te zien. 
 

10. Rondvraag 

-JK vraagt waar de boom blijft die zou worden teruggeplaatst nadat een kastanjeboom is 

weggehaald? DVL gaat erachter aan. 

-JK vraagt wat er precies is verander met de talentenmiddag? Er kan niet meer vast worden 

gekozen. 3 x onderbouw, 3 x bovenbouw, 3 x onderbouw, 3 x bovenbouw. Er zal geen 

podiumoptreden meer zijn. 

-JK vraagt of het schoolreisje doorgaat. Jazeker, binnen budget. 

-JK geeft aan dat de feiten in het nieuwsbegrip omtrent stikstof niet kloppen en wil weten 

hoe de inhoud van de teksten tot stand komt. Besloten wordt om vanuit school te mailen en 

JK en GKN gaan individueel ook zelf mailen. 

-GKN geeft aan dat er veel onenigheid is omtrent de spelregels bij het kingen en dat 

kinderen met fysieke oplossingen komen en vraagt hoe het zit met het toezicht. De 

pleinwacht wordt niet gezien als pleinwacht want die zeggen volgens de kinderen, ‘los het 

zelf maar op’. DVL zegt dat vanuit de leerlingenraad ook naar voren komt dat er meer 

toezicht moet komen bij het kingspel en zij geeft aan dat voortaan 1 iemand van het plein bij 

het kingen moet staan.  

 

11. Sluiting 

Volgende vergadering 28 oktober of 25 november 2019 om 19:30. 


