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1. Welkom/Opening
EW opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2. Kennismaken en afscheid nemen
De nieuwe leden TV en JVL stellen zichzelf voor.
Met mooie woorden van JK, een bos bloemen en een cadeaubon nemen we afscheid van EW
en GKN. EW blijft lid van de GMR.

3. Taakverdeling
We spreken af dat de notulen bij toerbuurt worden opgesteld. BVDE zal overige taken als
secretaris uitvoeren.
JK stelt zich, voor in ieder geval één schooljaar beschikbaar als voorzitter.

4. Notulen vorige vergadering (15-06-2020)
Per abuis zijn namen voluit geschreven in plaats van met afkorting. Dit zal worden aangepast
voordat de notulen gepubliceerd worden.

5. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.

6. Mededelingen
TJ is in verwachting en eind februari uitgerekend.
J. is goed gestart. Ook zij is in verwachting en eind februari uitgerekend.
RVE is goed gestart. Y. is haar vangnet. Zij gaat uiteindelijk afbouwen.
J. doet in zijn rol als onderwijsassistent dé opleiding en loopt 4 dagen stage.
L was in eerste instantie met de PABO begonnen maar zij doet nu het leerwerktraject van
Ante.
Momenteel werkt ’t Wold samen met maar liefst 10 PABO studenten, die hier hun stage
vervullen.

7. Vergaderstructuur
DVL heeft te kennen gegeven dat de MR-leden zelf mogen aangeven wanneer ze haar
aanwezigheid (bij een deel van de vergadering) niet op prijs zouden stellen.
DVL wil de rondvraag voortaan aan het begin van de vergadering laten plaatsvinden, waarbij
het haar voorkeur heeft dat de in te brengen punten eerder bekend zijn, zodat het op de
agenda kan.
EW vraagt of ze de notulen en agenda van de MR kan blijven krijgen ivm de GMR. Alle
MR-leden gaan hiermee akkoord.

8. Start schooljaar icm corona
DVDH vertelt over de bijzondere start. Zij ervaart het als een gemis zo aan het begin van het
schooljaar dat je de ouders niet kent.

TJ deelt die mening. De ouders kennen jou niet en andersom kennen de leerkrachten de
ouders niet.
Ook TV vindt het jammer dat er geen direct contact is.
TJ vertelt over de informatieavond die via MEET werd georganiseerd en JVL kijkt hier als
ouder positief op terug.
Woensdag aanstaande wordt overlegd of de informatieavond voor de groepen 4 tm 7 ook op
deze manier zullen worden georganiseerd.
9. 5 gelijke dagen model
In verband met de afwezigheid van DVL komt dit punt op de agenda voor de volgende
vergadering van 16 november.

10. Ante basisprincipes Onderwijs op Afstand
Dit alles is tot stand gekomen na de uitbraak van corona. Verder wil men dan ook Ante-breed
basisafspraken vastleggen, met hierin hetgeen geboden kan worden. Zie het als platform.
Dit zal woensdag aanstaande inhoudelijk nog met het team worden besproken.

11. Gesprekkencyclus
Het is van belang dat er wordt toegewerkt naar een procedure om
functioneringsgesprekken/ontwikkelingsgesprekken te houden. Dit is tevens een
verplichting, echter zullen deze waarschijnlijk worden uitgesteld. Verder zal er voor wat
betreft dit onderwerp de inhoud nog met het team worden besproken.

12. Schoolboom
De boom zal in november worden geplant. 7 oktober komt Raymond voor
onderhoudswerkzaamheden.
13. Wold Wereld Kids
Op dit moment is er nog geen HVO docent, echter wel een GVO docente. Haar naam is
Idelette. Vanaf morgen wordt aangevangen met de lessen.

14. Rondvraag
GKN heeft vragen over de stand van zaken omtrent het ‘in de bosjes spelen’. EW vertelt hoe
het is ontstaan dat de oudere kinderen van ’t Wold net als de kinderen van De Regenboog

voortaan ook in de bosjes mogen spelen. Dit zijn nu de regels, echter dienen deze nog wel te
worden geëvalueerd.

JK vraagt naar het vak Nieuwsbegrip voor de groepen 6/7, 7 en 8. TV vertelt dat in een klas
op verschillende niveaus les gegeven wordt. In de praktijk betekent dit 3 lessen.
Nu wordt groeps doorbroken les gegeven, waardoor je de aandacht bij 1 groep van hetzelfde
niveau kan houden.
Het is voor nu nog uitproberen, maar het geeft in ieder geval nu al een stuk rust op deze
manier.

JK vraagt hoe zit het, als er bijvoorbeeld een kind met dyslexie van school af gaat. EW geeft
aan hier geen eenduidig antwoord op te hebben, maar dat de extra aandacht voor juist de
zorgleerlingen heel goed is op ’t Wold. ‘t Wold is juist heel goed in afstemmen, meedenken
en individuele aanpassingen.
GKN geeft als aandachtspunt aan om het 'geroezemoes' onder het licht te leggen, juist in
deze tijd. Hij geeft als voorbeeld aan om na een MEET een mailing te sturen.

JK zegt: ik vind het lastig als ouder niet de school meer in te mogen. Het is een gemis en ik
hoop dat jullie je dit realiseren.

15. Sluiting
Volgende vergadering 16 november 2020 om 19:30.

