Agenda MR-vergadering De Kleine Wereld
Datum
: Dinsdag 16 juni
Locatie
: Inbellen via Teams
Notulist
: Mabel Weijers
Aanwezig: Ilja, Bas, Jeffrey, Mabel
Nr.
1.

2.

3.

4.

Agendapunt:
Welkom
Ilja heet iedereen welkom. Dit is de laatste vergadering waaraan Jeffrey
deelneemt.
Notulen vorige vergadering 10 maart
Notulen zijn akkoord. Geen bijzonderheden. Notulen kunnen geplaatst
worden.
Ingekomen post
Er is geen ingekomen post. De eerstvolgende GMR vergadering vindt 23 juni
plaats. Stukken zijn nog niet ontvangen.
Mededelingen Directie
Ondersteuningsdocument DKW
De Daltonkernwaarden zijn meer toegelicht in dit ondersteuningsdocument.
Verder zijn er geen grote veranderingen aangebracht. Het
ondersteuningsdocument kan als naslagdocument gezien worden voor met name
leerkrachten. Het document wordt op de website geplaatst en kan door ouders
worden ingezien. Ondersteuningsdocument van 2019-2020 is nu besproken. Er is
afgesproken dat het document vanaf komend schooljaar 2020-2021 voorafgaand
aan het schooljaar wordt vormgegeven en besproken in de MR en vervolgens op
de website wordt geplaatst, in plaats van aan het einde van een schooljaar.
Jaarplannen DKW 2019-2020 evalueren
Ilja licht kort de jaarplannen en evaluatie op de jaarplannen toe. Zie bijlagen.
Een aantal plannen is niet uitgevoerd i.v.m. de Coronaperiode. Deze plannen
worden doorgeschoven naar volgend schooljaar.
Op dit moment vragen we veel van de kinderen op het gebied van zelfstandigheid
en verantwoordelijkheid. Komend schooljaar wordt het team geschoold in het
begeleiden van de kinderen op zelfsturend leren door middel van iSelf vanuit het
Saxion Deventer.
Op het gebied van passend aanbod van alle talenten is er contact gezocht met
alle stichtingen binnen cluster Voorst om een plusklas vorm te geven voor cluster
Voorst. Het is nog onduidelijk hoeveel scholen zullen deelnemen in verband met
eigen mogelijkheden binnen de school en de kosten die het met zich mee brengt.
De klusklas is in ontwikkeling vanuit de Kopermolen in Klarenbeek. Dit zal
stichtingbreed worden vormgegeven. Welke vorm dit gaat krijgen is nog
onbekend.
Concept schoolgids
Een aantal kleine verbeteringen wordt benoemd en besproken.
Traktatiebeleid wordt besproken. Dit zal in de startvergadering in augustus met
het hele team worden besproken. Gymtijden in de schoolgids kloppen niet,
moeten nog worden aangepast. Er wordt afgesproken dat de e-mailadressen van
OR en MR worden toegevoegd aan de schoolgids.

5.

Terugkoppeling ledenraadpleging gelijke schooldagen
Mabel licht de peiling bij collega’s toe, redenen die als positief en als negatief
worden ervaren. SKBG wil dat alle scholen eind 2023 overgestapt zijn. Ilja
benadert Ellen en bestuur wat de volgende stap is voor De Kleine Wereld en
welke rol de MR hier in speelt.

6.

Werving vacatures MR
Drie ouders worden persoonlijk benaderd en eventueel uitgenodigd voor de
eerstvolgende vergadering.

7.

Evaluatie MR 2019-2020
Er wordt positief teruggeblikt op het afgelopen jaar. Deelname van Paul Appel en
Clemens wordt als positief ervaren. Clemens wordt voor komend schooljaar
benaderd, vóórdat de begrotingen worden besproken. Jeffrey benadert Clemens
en koppelt dit terug in Teams.

8.

Data MR 2020-2021
Data GMR zijn nog niet bekend. Data MR komend schooljaar worden in
september vastgesteld wanneer data GMR bekend zijn.

19.

Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Agendapunten september
Werkverdelingsplan vaststellen
Zelfevaluatie n.a.v. meetmoment juli
Schoolgids definitief
Vrijwillige ouderbijdrage
MR-jaarplanning
Update check website MR, regelement, statuut
Keuzes die voorafgaan aan schoolbegroting
Sluiting

10.
11.

12.

Bijlage 1
In verband met Corona maatregelen hebben twee MR vergaderingen digitaal en verkort
plaatsgevonden. Hieronder worden kort de punten weergegeven die zijn besproken.
Maart 2020
-De invulling en ervaring rondom thuisonderwijs en online instructies wordt besproken.
-Eventuele verbeteringen worden genoemd.
-Geluiden zijn positief. Communicatie en invulling online instructies en huiswerk verloopt
goed.
22 april 2020
-De kwaliteitskaart van de SKBG wordt doorgenomen.
-Alle kinderen zullen vanaf 8 mei a.s. 50 % van de onderwijstijd op school volgen.
-Afspraken rondom het halen en brengen door ouders, pauzetijden, rondleidingen nieuwe
gezinnen, frequentie van de schoonmaak worden besproken.
-Bewoners van de Sweelinckstraat zullen worden ingelicht over het halen en brengen bij het
hek aan de Sweelinckstraat ’s ochtends en ’s middags.

