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Betreft :                Notulen MR ’t Wold Afwezig :           

Opgesteld door:  BVDE Kopie     :          ’t Wold website 

Datum:                  25 november 2019 Locatie  :          Flevoweg 

 

Aanwezig: 
DVL        BG 
ESW       PG 
DVDH    PG 
TJ           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 (30-09-2019) 

-Agendapunt 2 mbt website. Het blijkt een lastige klus maar het moet gebeuren voor 1 

januari. 

-Agendapunt 4, mededelingen. Er zijn geen 5 stagiaires maar het zijn 5 PABO studenten. 

-Agendapunt 4, mededelingen. ‘GKN zal de statuten erop naslaan’. GKN komt de volgende 

vergadering hierop terug. 

 

-Agendapunt 7, het werkbezoek van Geurt. Een verslag van het werkbezoek heeft DVL aan 

Geurt gevraagd maar heeft daar nog geen respons op gehad. Het vermoeden bestaat dat dit 

er niet is. 

 

-Agendapunt 10 mbt nieuwsbegrip. JK heeft meerdere malen gemaild met het verzoek om 

uitleg. Conclusie is dat men geen gebruik wil maken van JK expertise. Het hoogst haalbare 

hiervan is, dat er vanuit hun kant meer scherpte zal zijn. 

 

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


-Agendapunt 10 mbt de talentenmiddag. Podiumoptredens gaan reguliere weeksluitingen 

worden. 

 

-Agendapunt 10 mbt de kastanjeboom. DVL heeft binnenkort een afspraak met 

Hoveniersbedrijf Groen-Loo. 

 

Agendapunt 10 mbt het kingen. GKN vraagt of het nu beter gaat. DVL heeft 26 november 

overleg met de leerlingenraad. 

 

De notulen zijn akkoord bevonden. 

 

3. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 

 

4. Mededelingen 

CC is weer fulltime aan de slag. 

 

GKN vraagt of er een overlijdenskaart is gekomen in verband met het overlijden van Geurt 

zijn vader. Nee dat is niet het geval. BVDE heeft namens de MR-leden een condoleancekaart 

gestuurd. 

 

Tijdens de studiedag van Ante is er een kort stukje vertoond van het promotiefilmpje. Verder 

hebben wij hiervan niks gezien of gehoord. Donderdag aanstaande is er MT en dan zal er 

naar worden gevraagd. 

De ouderenquête vanuit Parnassys versturen wil maar niet lukken zoals we het graag zien, 

namelijk 1 lijst per kind en niet per gezin. In januari zal er een nieuwe poging worden 

gedaan.  

Voor heel Zeeluwe kan subsidie worden aangevraagd voor hoogbegaafdheid bij OEC, 

Onderwijs Expertise Centrum. Voor heel Zeewolde samen is nu een beleidsplan geschreven 

dat zal worden ingediend om de subsidie gezamenlijk aan te vragen. 

De kerstborrel is woensdagavond 18 december en de MR-leden worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Bij de MR van het samenwerkingsverband van passend onderwijs stromen 10 mensen uit. 

ESW zal de ledenlijst van de MR naar ze mailen. Er zal een mail komen met de vraag of er 

interesse is. Het mooiste zou zijn als er een ouder uit Zeewolde en een leerkracht uit 

Zeewolde erin zou komen. 

 



5. Cursus MR 

Er zijn MR-leden die weer een cursus willen organiseren. Mocht hier interesse voor zijn dan 

dien je dit voor maandag aanstaande door te geven. JK, ESW en DVL hebben interesse als 

het financiële aspect naar voren komt. Verdere interesse is afhankelijk van de onderwerpen. 

 
6. HVO/GVO lessen 
 
We zijn nu zelf gestart met het thema ‘feest’ uit de lesmethode Leren Leven. 
 
3 oktober hadden DVL en CC een afspraak met VOS/SOBZ over wat de mogelijkheden zijn. 
We werken toe naar een gedegen plan wat nog verder moet worden uitgewerkt. Hierin is 
belangrijk: Wat willen we op ’t Wold bereiken en hoe gaan we het team en ouders bereiken. 
 
JK geef aan dat ‘HVO/GVO’ beladen woorden zijn en daar is iedereen het mee eens. We 
zullen op zoek gaan naar een andere term, bijvoorbeeld ´Wold Wereldkinderen´. DVL houdt 
ons op de hoogte. 
  
 

7. Integriteitscode 
 
Dit is de verbeterde versie en is niet ingewikkeld. 
GKN vraagt wat er wordt gedaan met een melding als er bijzonderheden op dit vlak zijn 
geconstateerd. Dit komt bij Geurt terecht en een sanctie kan bijvoorbeeld zijn dat er een 
berisping volgt. 
Alles omtrent deze code zal wettelijk op schrift moeten komen. Bijkomend voordeel hiervan 
is dat er kosteloos VOG verklaringen kunnen worden aangevraagd. 
 
GKN geeft aan dat op pagina 2 in de zin: ‘ouders, leerlingen, externe relaties en andere 

belanghebbenden’ etc, het woord ‘leerlingen’ eruit moet worden gehaald. Dit is akkoord. 

 

8. Rondvraag 

 

JK geeft aan dat toen er een groep kinderen ging korfballen en het slecht weer bleek te zijn, 

de kinderen een werkstuk moesten maken over korfballen. Waarom geen ander initiatief? 

Door ruimtegebrek is het niet mogelijk om binnen te sporten. 

Afgesproken wordt om door een leerkracht te laten zeggen dat als je voor sport kiest dit bij 

slecht weer niet door kan gaan. 

 

BVDE vraagt of iemand anders voortaan wil notuleren en we spreken af te rouleren. 

 

 

9. Sluiting 

Volgende vergadering 3 februari 2020 om 19:30. 


