
NOTULEN MR-VERGADERING D.D. 04-10-2021
AANVANG: 19.30 HOOFDGEBOUW

Notulist: DvL

1. Welkom/Opening

2. Rondvraag
Toevoeging agenda DvL

3. Notulen vorige vergadering (31-05-2021)
Vastgesteld. DvL zet ze op de website.

4. Kennismakingsrondje; welkom heten
Speciaal welkom voor A.V.

5. Afscheid BvdE
J. K. heeft een mooi woordje gedaan.
Bedankt voor je jarenlange inzet!

6. Ingekomen stukken
Geen

7. Mededelingen
T.V. geeft aan dat zij de komende periode haar werkzaamheden gaat splitsen. Twee dagen
groepsleerkracht op ‘t Wold en twee dagen intern begeleider op collegaschool De
Duykeldam in Swifterbant. T.V. geeft hier een verdere toelichting op.

8. Start van het schooljaar, rondje team
We hebben de school per groep besproken.

9. Schooltuin, HB-voorziening en kleutervoorziening
Schooltuin.
De groenvoorziening wordt verzorgd, maar we willen graag kinderen deels
verantwoordelijk maken voor “ons” schoolplein. Onder begeleiding van J. D. zijn de
groepen om de beurt aan de beurt en hebben ze de verantwoording over een gedeelte
van het plein. MR ondersteunt dit plan. J.K. komt nog met de tip van de zon. Deze zon is
op het plein geschilderd en daar kun je dan gaan staan als je niemand hebt om mee te
spelen. Idee wordt meegenomen.

HB-voorziening.
Vanaf november start de bovenschoolse HB-voorziening. Deze voorziening is voor alle
basisschoolleerlingen in Zeewolde die hiervoor in aanmerking komt.
D.v.L. heeft toelichting gegeven over de HB-piramide.

Kleutervoorziening.
Begin dit schooljaar is de bovenschoolse kleutervoorziening gestart.
Deze kleutergroep is een initiatief van de reguliere basisscholen in Zeewolden, De
Springplank en De Verschoorschool. Kleuters met een SBAO of een SO verwijzing kunnen



zo in Zeewolde blijven en kleuters vanuit het regulier waar
de hulpvraag onduidelijk is kunnen hier terecht. Kleuters
vanuit regulier hebben dan een tijdelijk plek. Er wordt goed gekeken naar de
onderwijsbehoeften om daarna weer terug te keren naar de school van herkomst.

10. Jubileum
Werkgroep komt binnenkort tesamen. Volgende vergadering meer informatie.
Feestweek is in juni.

11. Corona
Corona heeft geen goed gedaan. Afstand geeft ruis op de lang. Zeker bij invallers. Ouders
kenden deze helemaal niet. Bij deze sluiten we Corona af!!!

12. Nieuwe inrichting en hoe nu verder
Volgende week afspraak met Heutink. Prioriteit ligt bij kleutergroepen.

13. Enquête diverse communicatiemiddelen.
Aangezien er meerdere communicatiemogelijkheden zijn, zijn we benieuwd wat ouders
lezen en wat hun voorkeur heeft. Via Google Forms zal er een enquête uitgezet worden.
Eventuele tips zijn welkom!

14. Tevredenheidsonderzoek bij leerlingen, ouders en team.
Deze zal in februari plaatsvinden.

15. Sluiting (21.30 uur)

Bijlagen:
- Notulen

Volgende vergadering op de agenda:
- taakverdeling binnen de MR
- foto maken
- 40-jarig bestaan


