
 

 

 

Betreft :                Notulen MR ’t Wold Afwezig :          - 

Opgesteld door:  EW Kopie     :          ’t Wold website 

Datum:                  3 februari 2020 Locatie  :          Flevoweg 

 

Aanwezig: 
DVL        BG 
EW         PG                  JK           OG 
DVDH    PG                  BVDE     OG 
TJ           PG                  GKN       OG 

PG = Personeelsgeleding MR , OG = Oudergeleding MR 

 

1. Welkom/Opening 

- GKN opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
- DVL vertelt over de ludieke en speciale stakingsdagen. 
 

2. Notulen vorige vergadering (25-11-2019) 
-De nieuwe website is online, moet nog wel enigszins aangepast worden. 
-De Antefilm wordt voor het eerst vertoond op de studiedag van 11 maart. Later ook voor bv 
MR/ouders beschikbaar. 
-DVDH heeft de plaats van RVDB ingenomen in de MR en neemt plaats in t/m 2021. 
-Je mag je wel als vertrekkend lid MR meteen weer herkiesbaar stellen. 
-Er komt geen verslag van het werkbezoek van Geurt. 
-De kastanjeboom is er nog niet, DVL gaat er verder achteraan. 
De notulen zijn verder akkoord bevonden. 
 

3. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken. 
 

4. Mededelingen 

Snoepjes van Nelleke voor een dankjewel afscheid. 
EW: Dank je wel voor het lieve kaartje. 
DVL: We kunnen na de voorjaarsvakantie met een instroomgroep starten. Volgend jaar beginnen 
we weer met twee kleutergroepen. 
DVL: RVDB is nog niet aan het werk. Doet wel af en toe iets voor/met collega’s. 
DW is 18 februari voor het laatst, GKN neemt contact met de OR voor een gezamenlijk 
afscheidscadeau. JK sluit misschien aan bij afscheidsbijeenkomst. 
GKN vraagt naar de eindtoets gegevens, die is nog niet afgenomen. We hebben daarnaast ook een 
gesprek over de cito-entree en een voorlopig VO advies. 
 

5. HVO/GVO lessen 

We zijn gestart met het thema “Moed”. Lessen aan de hand van de Leren Leven Lessen. Een 
studiemiddag met het thema gehad op 6 januari 2020. Afgelopen week een bijeenkomst met de 
werkgroep gehad. Hier is het gegaan over de rol van T., maar ook over projectweken. 
 



6. Jaarplan 2019/2020 

We bespreken het jaarplan 2019-2020 van ‘t Wold. We hebben het bv over het analyseren van de 
toetsen. EDI is nog niet bij alle vakken uitgewerkt.  
GKN tekent namens de MR voor akkoord. 
 

7. Veiligheidsplan 

We hebben het over Parro, de privacy voorkeuren, de gesprekkenplanner, maar ook over vieze 
kleren, digitaal pesten en de verschillen in de groepen 7 en kamp ed.  
De MR is akkoord met het veiligheidsplan. 
 

8. Rondvraag 

JK: - airco’s komen dit jaar. 
- schoolbasketbal wordt nagevraagd bij AH, die de schoolsport coördineert. 
- herkenbaarheid van de MR leden, DVL bekijkt wat de mogelijkheden zijn, smoelenboek, website 
oid. 
BVDE: volgende keer de verkiezingen op de agenda. 
 

9. Sluiting 

Volgende vergadering 30 maart 2020 om 19:30. 
 


