
 Notulen MR vergadering 30-01-2023 

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

 1. Welkom en opening 

 2. Rondvraag 

 3. Notulen vorige vergadering (21-11-2022) 
 De brievenbus voor ouder ideeën is binnen en opgehangen. Hij hangt in het halletje bij de 
 hoofdingang. Wij zullen er als MR nog een sticker o.i.d. op plakken. Ouders kunnen hier hun 
 ideeën in deponeren, naast het invullen van het formulier. 

 Inzicht in de begroting: de begroting wordt Ante breed gemaakt, daarom is een Wold 
 specifieke begroting ingewikkeld om aan te tonen. Omdat het een overkoepelende stichting 
 is, worden er financiën verstrekt daar waar nodig. De GMR bekijkt dit, controleert dit en gaat 
 dit na. Wanneer de begroting klaar is, zal DvL deze aan ons laten zien en hoe dit precies in 
 elkaar zit. 

 Directiewijziging: DvL blijft tot de voorjaarsvakantie nog assisteren op een andere school, 
 deze einddatum staat vast. Dit wel met een afbouwregeling en deze wordt wel wekelijks 
 bekeken. Zowel de personeels- als oudergeleding heeft met de stichting gecommuniceerd 
 over de gang van zaken en daarover zijn open en duidelijke gesprekken geweest. Wij zijn blij 
 dat DvL zich na de voorjaarsvakantie weer volledig kan richten op ’t Wold. 

 4. Personeel 
 AH is weer volledig beter gemeld. In de andere groepen loopt het allemaal goed. Geen 
 bijzonderheden om te melden. AK is even langs geweest, goed om haar te zien. 

 5. IEP/LVS 
 Nieuwe leerlingvolgsysteem. Jarenlang was dit CITO. CITO gaat op de schop, daardoor is ’t 
 Wold ook gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden. Vele scholen binnen Ante waren al 
 overgestapt naar IEP. Naar aanleiding van goede ervaringen heeft ’t Wold ook voor dit 
 systeem. IEP is vooral gericht op de individuele leerling en waarnaartoe dit kind op weg is. 
 Op deze manier kunnen we ons veel meer richten op eruit halen wat er in een kind zit. De 
 IEP eindtoets was al aanwezig. 

 6. Schoolplan 2023-2027 
 Het nieuwe schoolplan gaat geschreven worden voor de aankomende 4 jaar. Het is nu nog in 
 de beginfase. Leerkrachten zijn gevraagd naar de parels, kansen en bedreigingen van ’t 
 Wold. Leerkrachten worden actief betrokken bij het meedenken hierin en dat is de basis van 
 het nieuwe schoolplan. Het schoolplan is voor 4 jaar en daaruit voortkomen weer 4 
 jaarplannen. Je haalt de informatie uit het team en de directie schrijft hem. 

 7. Ingediende onderwerpen ouders 
 We hebben de volgende items ingestuurd gekregen. Sommigen zullen individueel van ons 
 ook nog een reactie ontvangen. 

 Toezicht op gymles  Bij de gymles zijn altijd de vakdocent en de leerkracht aanwezig. 
 Met de hoeveelheid kinderen in de klassen is dit voldoende. 

 Beleid bij uitval docenten, vooral 
 wanneer het frequent voorkomt 
 bij 1 groep. 

 In eerste instantie wordt er direct gekeken naar opties met de 
 duo-leerkracht, andere leerkrachten en onderwijspersoneel 
 binnen het team, daarna naar externen. In het ergste geval en 



 met de huidige krapte, kan het zijn dat er niemand beschikbaar 
 is. Op de eerste dag zullen we proberen om de kinderen op te 
 splitsen, dit is echter niet geheel wenselijk omdat dit niet alleen 
 onrust geeft aan de kinderen die onderverdeeld moeten worden, 
 maar ook in de klassen waar de kinderen komen. We proberen 
 te voorkomen dat ouders op de dag zelf nog te horen krijgen dat 
 kinderen niet naar school kunnen. Het is absoluut niet fijn maar 
 er wordt altijd keihard geprobeerd om kinderen alsnog onderwijs 
 te kunnen geven. 

 Verlichting schoolplein. Het is in 
 de ochtend (VSO) en middag 
 (BSO) erg donker. 

 Er wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden om het 
 schoolplein te verlichten. 

 Te korte lunchtijd  Dit is en blijft een lastige kwestie. De kinderen hebben 15 
 minuten de tijd om te lunchen. In deze tijd stimuleren de 
 leerkrachten de kinderen om hun lunch ook echt op te eten. Het 
 ene kind is al na 5 minuten klaar, een ander zou aan een uur 
 lunch nog niet genoeg hebben. Met het huidige schoolrooster is 
 15 minuten lunch wat geboden kan worden. Het is ook goed om 
 te kijken hoeveel lunch een kind mee krijgt. 

 Schooldeuren eerder openen om 
 zo drukte tijdens inloop te 
 verspreiden en de school 
 toegankelijker maken voor 
 slechtziende ouders. 

 Uit ervaring weten wij dat het eerder openen van de deuren er 
 ook voor zorgt dat ouders eerder aanwezig zijn en het wachten 
 voor de deur alsnog gebeurt. Ten tijde van Corona werden 
 kinderen op zijn vroegst al om 08.10 gebracht. Leerkrachten 
 hebben ook nog hun stuk voorbereiding in de ochtend en dit kan 
 niet adequaat plaatsvinden wanneer er al vroeg kinderen 
 aanwezig zijn. Het in de ochtend bespreken van zaken met de 
 leerkracht kan wanneer het om een korte mededeling gaat, 
 maar in principe wanneer de kinderen binnen komen gaat de 
 aandacht van de leerkracht daar naartoe. Wanneer er iets 
 besproken moet worden met een leerkracht, is het beter om dit 
 na schooltijd op te pakken. 

 Mogelijkheden voor een 
 typecursus in groep 6, 7 en/of 8. 

 Momenteel wordt er gekeken naar de mogelijkheden om dit te 
 doen in groep 8. Wanneer deze plannen definitief worden, wordt 
 u daarvan op de hoogte gesteld. 

 Meertalige kinderen die in eigen 
 taal onderling communiceren. 

 De Nederlandse taal wordt op school te allen tijde gestimuleerd. 
 Kinderen die in de eigen taal onderling met elkaar 
 communiceren, worden hierop ook aangesproken. Het is niet 
 altijd te vermijden en vooral bij kinderen die de Nederlandse taal 
 nog niet goed beheersen soms een uitkomst wanneer er andere 
 kinderen zijn die wel hun taal spreken. 


