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Aanwezig: 
DVL        BG 
EW         PG 
DVDH    PG 
TJ           PG 

 
GKN       OG 
BVDE     OG 
JK           OG 

PG = Personeels Geleding MR , OG = Ouder Geleding MR 

 
1. Welkom/Opening 
Jammer dat we niet fysiek bijeen konden komen, juist in een tijd waarin er veel gebeurd is. 
Gezinus condoleert Desiree nog met het verlies. 
 
2. Notulen vorige vergadering (03-02-2020) 
Gezinus vraag naar de website, Desiree geeft aan dat deze kort en bondig moet zijn. Nieuwe ouders 
zijn tevreden, ze kunnen vinden wat ze nodig hebben. 
Antefilm, geen toevoegingen, Desiree checkt nog. 
Geen werkverslag van het bezoek van Geurt. 
Veiligheidsplan is door de MR getekend.  
Nog twee opmerkingen vanuit Gezinus, maar weinig respons (13) door medewerkers op de enquête. 
Waarschijnlijk hebben de leerkrachten het wel gedaan, maar OOP niet.  
Punten uit ouderenquête die onvoldoende gescoord zijn bespreken we in team en nemen we waar 
nodig mee in jaarplan. 
Reggy is langzaamaan aan het opbouwen, in Coronatijd veel gedaan voor de kleuters. Vindt het in 
Coronatijd wel spannend om op school te zijn. 
 
3. Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken 
 
4. Mededelingen 
Kastanjeboom komt in september, afspraak met Raymond staat 
Kwartiergesprekken moeten digitaal, is in heel Zeewolde. 
In Coronatijd veel afstemming tussen onderwijs, BSO en gemeente.  
Anneke stopt met de zomervakantie. Werkt straks dichterbij huis. Julia komt na de zomervakantie het 
team versterken. 
 
5. Afspraken/veranderingen Corona en komende weken 
Desiree neemt de Coronatijd met de MR-leden door. Ouders hebben dezelfde ervaringen als de 
leerkrachten, thuiswerken ging prima, weekprogramma’s mogen duidelijker/uitgebreider, 50% was 
verwarrend en geen structuur. Nu is het weer duidelijk voor iedereen. 
Hoe ervaren ouders het continurooster? Bij Mr-ouders ervaren de kinderen het niet als positief.  
Tot aan de zomervakantie continurooster, er zijn nog geen RIVM aanbevelingen/PO-raad protocol 
voor na de zomervakantie. Jelle adviseert om nog even te wachten, anders neem je misschien te snel 
(een verkeerd) besluit. Zo hebben we het ook nog uitgebreid over het afschaffen van de kampen en 
het wel of niet door laten gaan van allerlei leuke activiteiten. Er komt nog een leuke Wolddag en 
extra activiteiten voor de groepen 7 en 8. 
Desiree komt met een voorstel voor eventuele bereikbaarheid voor de MR in de zomervakantie. 



 
6. Data MR vergaderingen 2020 
28 september ( 5 okt GMR), 16 november (23 nov GMR), 18 januari (25 jan GMR), 22 maart (29 mrt 
GMR), 31 mei (7 juni GMR)). 
 
7. Verkiezingen  MR 
Elja, Tanja en Gezinus al 6 jaar actief in de MR.  
Gezinus stelt zich niet herkiesbaar. MR moet breed gedragen worden, dus iemand anders de kans 
geven. Als niemand zich aanmeldt, wil hij het genomen besluit heroverweetn. 
Elja stelt haar plek voor de MR beschikbaar, maar wil wel in de GMR blijven. Hiermee is de MR 
akkoord. 
Tanja wil ruimte maken voor nieuwe collega’s, maar als het lastig is om collega’s te vinden, wil ze er 
nog wel een periode aan vast plakken. 
Elja doet komende week een oproep naar de ouders. We laten dit via MR-Woldmailadres lopen. 

 
8. Groepsverdeling 2020-2021 
Desiree vertelt de groepsverdeling, is nog in vertrouwen. 
Als morgen alles rond komt met de gesprekken met Ellis (HR Ante) dan gaat vrijdag de brief met de 
indeling naar alle ouders. 
 
9. Vaststellen schoolgids, professioneel statuut en jaarplan 
Alle Antescholen maken via “Vensters” van “Scholen op de kaart” een schoolgids. De schoolgids is 
bijna klaar. Het jaarplan is ook onder constructie. 19 juni is sluitingsdag voor het team en dan komt 
het jaarplan de kant van de MR op. Het moet voor 1 juli bij Ante en de inspectie zijn. 
Het professioneel statuut is afgelopen woensdag goedgekeurd door de leerkrachten. De MR heeft er 
geen vragen meer over en kan ermee instemmen. 
 
10. Rondvraag 
Brenda: wil Gezinus en Elja bedanken voor de inzet van de MR. Op 28 september sluiten we deze 
periode met elkaar af. Brenda doet voorstel voor schermfoto MR vergadering voor facebook. 
Gezinus spreekt nog lovende woorden over ’t Wold en Ante. 
Antwoorden aan Jelle: Speeltoestellen worden ieder jaar gekeurd. 
Hondenpoep langs de haag op het grasveld, neemt Desiree mee in overleg met de gemeente. 
Er verhuizen een aantal kinderen naar buiten Zeewolde, er komen ook een aantal nieuwe leerlingen. 
 
11. Sluiting  
 
 

 
 
 
 

 


