
Notulen MR vergadering 23-05-2022 

 

Aanwezig: JvL, DvdH, TJ, JD, JK, DvL en AV. 

Afwezig: niemand.  

 

1. Welkom en opening 
Talentenmiddagen zijn weer gestart. Heerlijk dat er weer leuke dingen gedaan kunnen 

worden met de kinderen en dat de ouders ook weer aanwezig kunnen zijn.  

2. Rondvraag 

JvL heeft aangegeven te moeten stoppen met de MR. We zullen dan ook op zoek gaan naar 

een nieuw MR lid.  

3. Notulen vorige vergadering (07-03-2022) 
Scholing voor MR: E-learning mogelijkheden.  

6 Deelnemers voor EUR 500,- een heel jaar. Of een enkele avond online, EUR 75,- per 

persoon. DvL gaat checken hoe de kosten daarvan gedekt kunnen worden.  
 
4. Personeel 
Juf C. gaat de school helaas verlaten omdat zij een baan dichter bij huis heeft gevonden.  
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 JV is 100% beter en draait groep 4 weer op maandag, dinsdag en woensdag.  

 

5. Kosten schoolreisje en kamp.  
Kamp is van EUR 130,- naar EUR 140,- gegaan. Ieder kind gaat mee, maar niet elke ouder 

(kan) betalen. De kosten voor een schoolreisje zullen ook omhoog gaan. Maar wat is 

respectabel? EUR 10,- per persoon, met een goede onderbouwing van de omhooggaande 

kosten. We zullen dit als MR goed in de gaten houden en op de agenda houden wanneer 

nodig.  
 
6. 40 jaar ’t Wold. 
Staat een stuk in de Wolderweetjes. Er is van alles georganiseerd door de OR voor de 

woensdag. Donderdag is een wat rustigere dag voor de kinderen. Dan gaan ze aan de slag 

met ‘School, vroeger en nu’. Er komt een tentoonstelling en andere activiteiten. Het 

ontmoetingsfeest heeft tot nu toe ongeveer 110 inschrijvingen. De vrijdag is met Max Music, 

allemaal leuke muzikale  bezigheden waarvan een show wordt gemaakt. Mocht de show 

buiten kunnen, mogen ouders komen kijken. Mocht het weer dat niet toelaten, dan is de 

show binnen en kunnen ouders helaas niet kijken.  

 
7. Veiligheids-enquête 
Resultaten staan in de Wolderweetjes. Zitten geen verdere acties aan verbonden, is ook 

lastig omdat de enquête anoniem is ingediend.  



 

8. Officiële stukken schooljaar 2021/2022 

 

9. Missie/Visie ’t Wold 

Komt in de schoolgids.  

Kernwaarden: - zorg voor elkaar – ontwikkeling (in de breedste zin) – zelfstandig.  

 

Zorg voor elkaar in de breedste zin: zorg naar de kinderen, zorg naar elkaar als team, zorg 

onder de kinderen.  

 

Ik zorg voor jou en jij voor mij.  

Laat mij zien wat ik kan leren en vertel mij hoe.  

Dan kan ik het zelf doen.  

Zo groei ik en kan ik de wereld in.  

 

Jij kunt de wereld in! 

 

10. Vakanties en studiedagen 
Besluit vakantieregeling 2022-2023 is akkoord.  
 
 


