
Notulen MR-vergadering De Kleine Wereld 
Datum : Dinsdag 19 januari 2021 
Locatie : Teams 
Notulist : Mabel Weijers 
Starttijd : 20.15 uur    
Aanwezig: Ilja, Muriël, Bas, Dennis, Ellen en Mabel              
 
 

Welkom 
Ilja heet alle MR-leden en Ellen welkom. Marco is afwezig i.v.m. privésituatie en zal de volgende 
MR-vergadering weer aansluiten.  

Notulen vorige vergadering  
De notulen van vorige vergadering zijn aangevuld door Ilja. Notulen kunnen op de website worden 
geplaatst. 

Ingekomen post 
- 
 

Mededelingen Directie  
Ellen geeft aan geleidelijk de draad weer op te pakken. Ze sluit vanavond aan voor mededelingen 
vanuit de directie.  
Een heleboel zaken op directieniveau zijn nu binnen de SKBG opgeschort vanwege het 
thuisonderwijs. Niet alles kan nu uitgevoerd worden en niet alles is nu compleet, bijvoorbeeld zaken 
rondom personeelsbeleid.  
 
Schoolontwikkelingen 
-Er wordt binnen het team middels bordsessies gewerkt aan verschillende ontwikkelpunten, zoals 
het rapportfolio, het verstevigen van het daltononderwijs, rekenverbeterplan, rubrics.  
 
-Kinderen waarover zorgen zijn wat betreft de thuissituatie of didactische ontwikkeling zijn in beeld 
en krijgen onderwijs op school aangeboden.  
 
-De studiedag waarin toetsresultaten en ontwikkelingen bij het Passend Onderwijs staat gepland op 
17 februari. Dit lijkt door de corona maatregelen te vroeg te zijn. Het verzoek is om deze datum te 
verplaatsen naar 17 maart. MR gaat akkoord. 
 
-Ellen geeft aan dat er komende dinsdag een extra overleg is gepland met directeuren binnen de 
SKBG hoe om te gaan met het toetsbeleid en de eind CITO van groep 8.  
Binnen de SKBG blijken scholen een knelpunt te ervaren in het opvangen van leerlingen. Het aantal 
leerlingen dat wordt opgevangen blijft stijgen en dit legt extra druk op leerkrachten die op school 
instructies geven. Dit wordt SKBG breed opgepakt.  
Binnen de SKBG is besproken dat er mogelijk rekening gehouden moet worden met dat de scholen 
t/m de voorjaarsvakantie gesloten zullen blijven. Dit is een hele lange periode. Dennis vraagt in 
hoeverre kinderen achterstanden lijken op te lopen door het thuisonderwijs en of je hier al op kunt 
anticiperen. Ilja geeft aan dat de vorige lockdown is gebleken dat een aantal kinderen liet zien wat 
teruggezakt te zijn in resultaten en vaardigheden en een aantal kinderen ook profijt heeft gehad van 
de periode thuisonderwijs.   
 
Begroting DKW 
Ellen licht de begroting toe. 
-Ellen geeft aan dat er subsidie komt om de achterstanden vanuit het thuisonderwijs op te vangen.  
-Voor de Kleine Wereld is een subsidie toegekend voor 2021-2022 voor muziekonderwijs. Drie jaar 
lang kan er geïnvesteerd worden in muziekonderwijs in samenwerking met de muziekvereniging 
Cadenza.  
-Een werkgroep binnen het team is bezig met het selecteren van een nieuwe methode voor Engels. 
Dit is opgenomen in de begroting. 
-Ook is er ruimte voor het aanschaffen van kleutermeubilair door het groeiende aantal kinderen in 
groep ½.  
-Ellen stelt Ilja een vraag over de arrangementen vanuit IJssel-Berkel en Kentalis, deze posten zijn 



leeg op de begroting. Ellen en Ilja bespreken dit op een later moment. 
-De extra ondersteuning is ook weggezet in de begroting, waaronder de ondersteuning van 
meester Wilco.  
-Vraag over bovenschoolse plusgroep. Ilja vult dit punt aan. 
 
Ellen geeft dat er ook ruimte is voor de MR om aan te geven welke punten er onderbelicht zijn en 
wat opgenomen moet worden binnen de begroting. Bas geeft aan dat dit wellicht iets is waar de 
MR minder zicht op heeft en wat meer vanuit het team moet komen.  
 
Ellen geeft aan dat ze al bezig is met de formatie voor volgend jaar. Het aantal leerlingen blijft 
groeien, dit is positief voor de formatie voor komend schooljaar. Er staan nog meerdere 
rondleidingen gepland voor dit schooljaar met ouders waarvan de kinderen mogelijk komend 
schooljaar al instromen. Het aantal leerlingen zou daarom nog toe kunnen nemen.  
 
Bas vraagt of er al duidelijkheid bestaat wie de nieuwe bestuurder wordt van de SKBG. Ellen geeft 
aan dat er een opvolger is gekozen die al ervaring heeft binnen een collega stichting. In mei draait 
de nieuwe bestuurder mee met Paul Appel, daarna neemt hij het stokje over. 
 

Passend Onderwijs op DKW 
 
Ilja licht e.e.a. toe over ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs, een nieuw ondersteuningsplan 
en beleid binnen IJssel-Berkel, wisselingen op bestuursniveau binnen de SKBG. Ilja licht toe welke 
wettelijke verplichtingen we hebben als school en als regio. De roep om een visie op Passend 
Onderwijs is neergelegd bij het bestuur van de SKBG. Binnen de Kleine Wereld is de afgelopen 
jaren nauwelijks gesproken over hoe het team tegen Passend Onderwijs aankijkt. Ilja geeft aan dat 
dit gesprek wel nodig is, mede door de toename van leerlingen met specifieke 
ondersteuningsbehoeften. Dit gesprek zal plaatsvinden op de eerstvolgende studiedag.  
 
Presentatie is bijgevoegd in de bestandenmap Notulen in Teams van de MR. 
 
Ilja vraagt de MR geleding om te reageren op een aantal vragen en punten. 
De oudergeleding geeft aan dat het moeilijk is om hier verwachtingen over uit te spreken omdat dit 
voor ouders vrij abstract is. Bas geeft de school het advies om een maximum te stellen aan hoeveel 
zorg je aan kan op schoolniveau/ in één groep. 
 

Wat verder ter tafel komt 
Bas vraagt hoeveel het digitaal onderwijs extra vraagt van de leerkrachten. Ilja geeft aan dat de 
omschakeling tijd kost, zeker voor de collega's die dit voor het eerst doen. Er zijn nu ook meer 
kinderen op school om het onderwijs te kunnen volgen dan de eerste periode.  

Rondvraag  
- 
 

Besluiten en acties 
Die nog stonden 
-Mabel vraagt Marjolein om Notulen van september en november op de website te plaatsen. 
-Bas en Ilja zoeken naar bestanden van vóór 2017 en plaatsen de bestanden in Teams onder 
archief. 
-Mabel licht MR in over kaderbrief vanuit de GMR wanneer deze ontvangen is.  
-Dennis benadert Karen om berichtgeving over MR naar ouders (website, nieuwsbrief)  
Nieuw 
-Ilja bespreekt met Ellen de begroting voor de bovenschoolse plusgroep, Kentalisgelden etc.   
 

  

 
 

Sluiting 
Ilja sluit de vergadering om 21.55 uur.  

 


