
Notulen MR vergadering 22-11-2022

Aanwezig: DvdH, TJ, JD, JK en AV.
Afwezig: DvL, NS

1. Welkom en opening
Vergadering is geopend.

2. Rondvraag
Geen vragen.

3. Notulen vorige vergadering (26-09-2022)
De brievenbus voor de ‘ouder ideeën’ is besteld, helaas is deze kwijt geraakt in de post. Daar
moeten we nog even op wachten.

4. Personeel
AK zal langer uit de running zijn, DB is haar vervanging.
AH is weer aan het opbouwen.

5. Directiewijziging
Zoals reeds is gecommuniceerd zal DvL twee dagen per week als directrice fungeren op de
Dukdalf. De communicatie hierover naar het team van ’t Wold en de manier waarop het
besluit is genomen, zijn, naar onze mening, niet op een juiste manier gegaan. De MR, beide
gelederen, hebben hierover hun beklag gedaan tegenover het bestuur van Ante. De
personeelsgeleding is reeds op gesprek geweest bij het bestuur, de oudergeleding wacht nog
op reactie. Toegegeven is dat de manier van communiceren hierover zeker te wensen
overlaat. Er is, naar het team, meer informatie gegeven over de inhoud en gemaakte
afspraken. Desondanks houden we als MR de ontwikkelingen hierover nauw in de gaten.

6. Vechtprotocol
Het protocol is opgesteld om duidelijkheid te creëren bij fysiek geweld. Er zit een eenduidige
opbouw in. Alles komt terug bij de eigen leerkracht. De MR keurt het protocol goed.

7. Ingebrachte punten ouders
We hebben een aantal vragen ontvangen betreffende veiligheid rondom het schoolplein,
verlofaanvragen en vervanging bij afwezige leerkrachten. Wij zullen de ouders die hiernaar
gevraagd hebben persoonlijk een reactie sturen.

8. Punten actieplan
We zouden als MR graag wat meer inzicht willen krijgen in de begroting van ’t Wold. Van
daaruit kunnen we kijken op welke onderwerpen we ons willen richten.
De ouders zullen we vanaf nu elke vergadering betrekken bij de onderwerpen. Er zal dus
voor elke vergadering een mail naar de ouders gestuurd worden.


