
 
 

Notulen MR-vergadering De Kleine Wereld 
 
Datum : Donderdag 16 januari 
Locatie : Teamkamer De Kleine Wereld 
Notulist : Mabel Weijers 
Starttijd : 20.00 uur 
Aanwezig:  Muriël, Jeffrey, Bas, Ilja, Mabel, Clemens 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Ilja heeft het jaarplan van de GMR ontvangen van de secretaris. Bij punt 
vijf worden punten van de GMR doorgenomen.  
 
Tot op heden zijn er nog geen reacties binnen gekomen van ouders op 
de oproep voor versterking van de MR voor komend schooljaar.  
 
De achterban van de PMR is geraadpleegd over het vijf gelijke dagen 
model. Volgende MR vergadering wordt hier op teruggekomen.  
 
De visitatie is goed verlopen. Er zijn veel positieve punten benoemd en 
punten voor verbetering, zoals het rapportfolio, reflectie en borging. Het 
verslag is nog niet ontvangen.  
 
Ilja heeft een jaarplan opgesteld. Belangrijke punten van het jaarplan 
zijn besproken. Ilja verwerkt wijzigingen in het jaarplan en het punt 
jaarplan wordt afgesloten.  

3. Ingekomen post; o.a. GMR verkiezingen 
Er is een reactie binnen gekomen over een mogelijke oplossing voor het 
vervangen van de steentjes op het schoolplein. De reactie is besproken 
binnen de MR. Grind is een optie, maar heeft het risico dat er mee 
gegooid gaat worden. Rubber matten met een afwatersysteem lijkt voor 
nu de beste oplossing.  
 
Er is een enquête verstuurd vanuit de gemeente over de 
verkeerssituatie. Hier komt de gemeente binnenkort op terug.  
 

4. Mededelingen Directie 
Staking  
Het team van de Kleine Wereld heeft aangegeven niet te gaan staken 
op 30 en 31 januari.  

5. GMR 
Clemens sluit aan om ontwikkelingen binnen de GMR toe te lichten. In 



september zijn twee nieuwe GMR leden aangetreden. Door een lage 
opkomst hebben er geen verkiezingen plaatsgevonden. De GMR heeft 
een nieuwe voorzitter: Edwin te Winkel. De SKBG zit nu financieel goed, 
er zijn stappen gemaakt. GMR houdt momenteel de investeringen op 
ICT gebied, schoolgebouwen en het lerarentekort binnen de SKBG 
kritisch in de gaten.  
Clemens licht de begroting toe. Leerling-docentratio is voor komend 
schooljaar weer gestegen, naar 21,7 zonder werkdrukmiddelen. Ilja 
koppelt dit terug naar Ellen. Investeringen op ICT gebied zijn laag 
ingeschat en neemt de komende jaren af, dit houdt de GMR in de gaten. 
Ilja koppelt terug naar Ellen dat dit door de directie aangekaart moet 
worden. Duurzame investeringen is een nieuw punt op de begroting 
waar de komende jaren in wordt geïnvesteerd.  
 
Punten om aan te kaarten in een gesprek met Paul Appel: gelden 
omtrent passend onderwijs en hoe maak je waar dat er geen kinderen 
naar huis worden gestuurd bij stakingen.  
 

6. Wat verder ter tafel komt 
Bas geeft aan dat het jaarverslag een taak moet zijn van de secretaris. 
Dit wordt opgepakt door de secretaris.   

7. Rondvraag  

Tijdens het nieuwjaarsmoment waren weinig ouders van de Kleine 
Wereld aanwezig. Volgend jaar wat meer bekendheid aangeven. Dit 
wordt doorgegeven aan Ellen en de OR.  

8. Sluiting 

 
 Aandacht voor: 

• Punt 2 bijgevoegd MR-jaarplan (als upload in Teams, graag van te 
voren even doornemen) 


