
 

NOTULEN MR-VERGADERING D.D. 22-11-2021 

AANVANG: 19:30 uur 

Aanwezig: JD / TJ / JK / DvdH / DvL / JvL 

Afwezig: AV 

 

Notulist: JvL 

 

1. Welkom/Opening 

Speciaal welkom voor JD als nieuweling in de MR 

Notulist:  JvL 

  

2. Rondvraag 

Geen toevoegingen 

 

3. Notulen vorige vergadering (04-10-2021) 

Goedgekeurd en vastgesteld. DvL zet ze op de website. 

 

4. Taakverdeling binnen de MR, scholing 

Taakverdeling wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven ivm afwezigheid AV.  

Scholing: Vanuit Phanta Rei verzoek of er meer MR in Zeewolde voor een basisscholing MR.  

JK , DvdH en TJ hebben deze al eens gedaan. Zijn wel geïnteresseerd zijn in een vervolg of 

verdiepende cursus. 

JvL, DvL en JD hebben wel interesse in de basiscursus.  

DvL vraagt na bij Panta Rei of er ook een verdiepende cursus is. 

 

5. Corona 

Helaas lijkt het weer de verkeerde kant op te gaan, ook op school al wel aantal besmettingen 

bij kinderen. In vergelijking met andere scholen lijkt het nog iets mee te vallen. Team 

probeert het creatief op te lossen en continuïteit te bieden.  

Complimenten van J.K. hiervoor.  

GGD is ook niet eenduidig volgens DvL  

Hopelijk sluiten we corona nu alsnog af. 

 

6. Beloningsbeleid 

HRM werkgroep heeft een voorstel voor een herziening beloningsbeleid gemaakt en 

doorgestuurd voor de GMR. Personeelsgeleding van de MR gaat hierop inhoudelijk reageren 

met feedback vanuit het team.  

Stuk is voor de oudergeleding ter kennisgeving / inzage.  

 

7. Personeel; vervangingen 

Vacature voor groep 8 is uitgezet. Er wordt gekeken naar een interne oplossing.  

Voor groep 4 lijkt de verdeling ook weer de goede kant op te gaan en komt 1 leerkracht weer 

terug. 

 

 

 



 

8. Kerstborrel Ante en Wold, studiedag Ante in maart 

Ante Kerstborrel gaat helaas niet door.  

Wold Kerstborrel wordt nog over nagedacht, afhankelijk hoe 

e.e.a gaat verlopen met Corona. 

Studiedag Ante in maart met alle medewerkers gaat ook niet door. Wel wordt er naar een 

online sessie georganiseerd worden (mogelijk iets met Escape room o.i.d.).  

Voor Het Wold wordt er studiedag voor het team voor gemaakt.  

JK vraagt naar de sinterklaasviering. Dit gaat wel door geeft DvL aan maar het gaat een 

creatieve/ alternatieve viering worden. Dat zal ook gelden voor het kerstdiner, 

kerstcommissie zal zich snel hierover buigen.  

 

9. Begroting 

DvL heeft gesprekken binnen de Stichting gehad over de begroting.  

Geld gereserveerd voor verder opknappen van het Wold, vooral de vloer heeft prio (komt 

ook uit RI&E). 

Ook voor boeken voor de bieb is extra geld gereserveerd voor nieuwe aanwas voor boeken. 

Geld gereserveerd voor plan / offerte waar Heutink mee zal komen in december. 

Brandinstallatie gaat vernieuwd worden.  

Geluidsboxen en verlichting middenruimte is geld voor gereserveerd.  

Voor ICT is ook extra geld gereserveerd (groep 5-8 voor elke leerling een eigen device).  

Nieuwe leesmethode wordt ook naar gekeken. Taalmethode staat nog even on hold, maar 

komt ook hopelijk in het nieuwe schooljaar.  

Voor het 40-jarige bestaan is een bedrag per leerling gereserveerd en apart nog geld voor PR 

en marketing.  

 

10. 40-jarig bestaan 

Er is een commissie binnen het team gemaakt en al bij elkaar gekomen voor een eerste 

vergadering. Feestweek is in juni, bedoeling is om het zoveel mogelijk buiten te organiseren.  

Bedoeling is om bij de feestweek ook oud-collega’s, oud leerlingen uit te nodigen voor een 

reünie met barbecue. 

Er worden ideeën besproken / bedacht voor de leerlingen om iets creatiefs uit te voeren aan 

het einde van de feestweek (bijvoorbeeld een voorstelling).  

Ook is het idee om een Wold-boek te maken met belevingen / herinneringen en ervaringen 

door bijvoorbeeld door oud-leerlingen, oud-directeuren etc.  

Eerste lijnen en ideeën zijn besproken en worden uitgezet.  

JK vraagt hoe e.e.a. qua mankracht zal worden georganiseerd. Zijn nog in het beginstadium 

en wordt ook over nagedacht geeft DvL aan.  

 

11. Afsluiting (20.50 uur) 

 

 

Volgende vergadering (maandag 17 januari) op de agenda: 

- foto maken 

- taakverdeling binnen de MR 


