
Agenda MR-vergadering De Kleine Wereld  
  
Datum: Dinsdag 29 september 2020 

Locatie: Inbellen via Teams  
Notulist: Mabel Weijers  
Aanwezig: Ilja, Muriël, Bas, Dennis, Ellen   
  

Nr.  Agendapunt:  

1.  Welkom  
Ilja heet iedereen welkom. Dennis is nieuw MR-lid, daarom stelt iedereen zich even 
voor. 

2.   Notulen vorige vergadering   
  Geen opmerkingen n.a.v. Notulen van 16 juni jl.  

3.  Ingekomen post 
Er is nog geen GMR agenda ontvangen. 
Berichtgeving rondom ventilatie in de lokalen is gedeeld met MR en met ouders. 

4.  Mededelingen Directie   
• Nieuwe manier van monitoren onderwijsopbrengsten door inspectie namelijk 
aan de hand van het behalen van referentieniveaus. Afhankelijk van de 
weging/plaatsing van je populatie leerlingen over een range van verwachte 
ontwikkelmogelijkheden (bij ons net boven het landelijk gemiddelde) en afhankelijk 
van mate van homogeniteit van de leerlingpopulatie (bij ons redelijk divers) wordt een 
voorspelling gedaan welk percentage van de leerlingen het basisniveau (1F 
doorstroom VMBO) zou moeten halen (bij ons 100%) en welk percentage het 
streefniveau (2F, 1S doorstroom HAVO VWO) (bij ons 64%). 
 
• ICT  
SKBG heeft een nieuw ICT-beleid. Er worden nu versneld meer devices uitgerold. 
Rond oktober worden de laatste devices geleverd.  

 
• Muziekonderwijs op DKW  
De Kleine Wereld is een subsidietraject aangegaan samen met Cadenza waarin 
leerkrachten coaching on the job krijgen in het geven van muzieklessen en waarbij 
kinderen muzieklessen krijgen van vakleerkrachten. 
 
• Extra gelden pilot Rekenprof  
Een licentie voor rekenprof is afgelopen jaar ingezet met het oog op het versterken 
van de rekenvaardigheden van leerlingen en het bieden van herhaling en verrijking. 
Nu is er nog geen zicht op of rekenprof hier daadwerkelijk aan bijdraagt. Dit wordt 
komend schooljaar uitgezocht.  
 
• I-Self  
De training van I-Self wordt nu geïmplementeerd in de groepen om kinderen te 
begeleiden op het gebied van executieve functies. Leerkrachten hebben hierin een 
training gehad en krijgen begeleiding door middel van observaties in de klas en 
evaluatiegesprekken. 

 
• Communicatie in tijden van Corona   
Communicatie via Nieuwsbrieven en via Social Schools is helder. Persoonlijk contact 
met de leerkracht bij bijzonderheden wordt gewaardeerd.  

 



• Voortgang zonder directie  
Ellen licht toe hoe het met haar gaat. Komende donderdag wordt besproken hoe de 
voortgang zonder directie de komende tijd zal verlopen.  

 
 

5.  MR-jaarplanning onderwerpen, taakverdeling en vergaderdata 
vaststellen  
Jaarplanning is besproken, evenals de taakverdeling binnen de MR. Vergaderdata zijn 
als volgt vastgesteld: 
 

Dinsdag 17 november 20.00 uur 
Dinsdag 19 januari 20.00 uur 
Donderdag 11 maart 20.00 uur 

Dinsdag 11 mei 20.00 uur 
Donderdag 17 juni 20.00 uur  

6.  Status huishoudelijk reglement, MR reglement, statuten, website  
Binnenkort wordt de nieuwe website van de Kleine Wereld gelanceerd. Van de MR 
wordt gevraagd om zich te presenteren aan (nieuwe) ouders via de website. Binnen 
de MR wordt nagedacht over de vorm hiervan. Wordt vervolgd.   

7.  Keuzes die voorafgaan aan schoolbegroting   
Ilja: De MR heeft instemmingsrecht voor een meerjarenbegroting van De Kleine 
Wereld. De GMR heeft instemmingsrecht betreffende de meerjarenbegroting van het 
SKBG. Waarschijnlijk is op SKBG-niveau in oktober/november de concept-begroting 
al rond. Clemens kan daar een toelichting op geven.  
 
Actiepunt:  
Ilja kijkt of er in de archieven een meerjarenbegroting te vinden is.  
Bas nodigt Clemens uit om bij de vergadering van 17 november te zijn om een 
toelichting te geven op de concept-begroting van SKBG en uit te leggen waar onze 
invloed ligt, waar we op te letten hebben als MR.  

8.  Werkverdelingsplan vaststellen  
Ilja: Mabel en Ilja hebben het team gepolst of ze akkoord gingen met het 
werkverdelingsplan. Samen met het team is eind vorig schooljaar een 
taakverdelinglijst voor dit schooljaar opgesteld. Vervolgens hebben collega’s nog 
individuele wijzigingen aan Ellen doorgegeven, maar is het werkverdelingsplan op 
schoolniveau vastgesteld. 

9.  Vrijwillige ouderbijdrage: besteding vorig schooljaar, begroting 
huidig schooljaar, jaarrekening OR  
Ilja: Alleen bij wijzigingen in de ouderbijdrage wordt de MR benaderd. Voor een 
verhoging van de ouderlijke bijdrage moet de oudergeleding van de MR instemmen. 
Er is echter geen sprake van verhoging dus dat is niet de kwestie. Door de Corona-
periode zijn er minder uitstapjes geweest vorig schooljaar en is de ouderbijdrage voor 
de tweede helft van het jaar niet geïnd. De jaarrekening zien we tegemoet, hetzij in de 
mail van de MR, hetzij in de nieuwsbrief.  

10.  Wat verder ter tafel komt  
Bas geeft aan dat het erg druk wordt met het halen en brengen. Teruggaan naar 
schooltijden tijdens periode mei-juli wordt door Ellen ingebracht in directieoverleg de 
Fliert.  
 

Mabel geeft aan van ouders geluiden te horen dat het druk is bij het kleine hek ter 
hoogte van de sloot. De oudergeleding van de MR beaamt dit. Mabel bespreekt het 
probleem met Ellen en zoekt naar een passende oplossing.  



Besluit: de kinderen van groep 3 worden vanaf donderdag 1 oktober opgehaald op het 
schoolplein ter hoogte van de zwarte schuur. Ouders van kinderen uit andere groepen 
wordt gevraagd afstand te bewaren bij het kleine hek tijdens de ophaalmomenten. 

11.  Rondvraag   

Geen 

12.  Agendapunten november  
• Tussenevaluatie PV A RIE-verzuim  
• Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober  
• Begroting DKW en SKBG met toelichting (advies MR naar Ellen over 
financiering nodig voor werkdrukgelden, Dalton onderwijs ( leermiddelen, ICT, 
gebouw), Passend Onderwijs.  
• RI & E Bespreking voortgang Arbo-gezondheidsbeleid en veiligheidsaspecten  

13. Besluiten 

• Jaarplanning 
• Taakverdeling: blijft zoals het is, overal waar Jeffrey stond komt nu Dennis te 

staan        
• Vergaderdata 
• De kinderen van groep 3 worden vanaf donderdag 1 oktober opgehaald op het 

schoolplein ter hoogte van de zwarte schuur. Ouders van kinderen uit andere 
groepen wordt gevraagd afstand te bewaren bij het kleine hek tijdens de 
ophaalmomenten.  

14. Actiepunten: 

• Dennis meldt zich aan bij de MR-training.  
• Ieder denkt na over aantrekkelijke manier van presenteren van de MR op de 

site. Dennis vraagt advies bij zijn vrouw (journaliste). (interview, filmpje?) 
• Ilja vraagt bij de GMR actuele statuten en reglementen op 
• Ilja vraagt bij Marije of er een completer archief voor de MR bestaat dan het 

archief in Teams dat terug gaat tot 2017-2018 
• Ilja kijkt of er een meerjarenbegroting van SKBG en van DKW in het archief te 

vinden is. 
• Ilja past de jaarplanning van onderwerpen per vergadering aan aan dit jaar, 

idem met de taakverdeling 
• Mabel bespreekt de situatie op het plein voor groep 3 met Ellen. 
• Bas nodigt Clemens uit voor de vergadering van 17 november 
• Bas en Dennis gaan naar de GMR van 10 november. 

15. Sluiting  
De vergadering wordt gesloten om 22.10 uur. 

  
Bijlagen die ter inzage in MR-Teams staan voorafgaand aan de vergadering:  

• Notulen vorige vergadering  
• Info ambitiegesprek  
• MR-jaarplanning vorig jaar  
• MR-taakverdeling vorig jaar  
• Format Medezeggenschapstatuut  
• Format MR reglement  
• Format Huishoudelijk reglement  
• Info MR en financieel beleid  

  
 


