
 
 
 

 Notulen vergadering De Kleine Wereld 
 
Datum : Dinsdag 15 oktober 
Locatie : Teamkamer De Kleine Wereld 
Notulist: Mabel Weijers 
Starttijd: 20.00 uur       
Aanwezig: Muriël, Bas, Jeffrey, Ilja, Mabel, Marije, Ellen.       
 

2. Notulen vorige vergadering 
 
Er wordt afgesproken dat nieuwe berichten of bestanden in teams worden 
toegevoegd bij gesprekken. Vanuit hier kan iedereen reageren dat stukken gelezen 
zijn.  
Taakverdeling is niet duidelijk vermeld in vorige notulen. Ilja voegt een lijstje met 
taken toe in teams.  

3. Ingekomen post; o.a. GMR verkiezingen 
 
Er is post binnen gekomen voor de achterbanbijeenkomst van de GMR op 12 
november en informatie over de GMR verkiezingen.  
 
Week 44 in de gaten houden of er een bericht in de mail van de MR binnenkomt over 
de verkiezingen GMR. Mogelijk moet er gestemd worden.  
 
Bas en Ilja zullen aansluiten bij de achterbanbijeenkomst.  
 
Marije heeft eind september de notulen en agenda van de GMR ontvangen. Dit wordt 
door Marije in teams gezet. Mabel ontvangt vanaf nu de stukken vanuit de GMR.  
 
Ellen reageert kort op de zorgen van ouders die tijdens de ouderinformatieavond zijn 
geuit over de verkeerssituatie rondom de school. Er is contact geweest met de 
gemeente.  Het fietspad zal mogelijk verplaatst worden richting de kiss and ride zone. 
Een andere mogelijkheid is het plaatsen van paaltjes, hekjes of het realiseren van 
een zebrapad.  

4. Mededelingen directie 
 
Het SKBG bestuur heeft vandaag besloten dat ouders voor de herfstvakantie 
ingelicht moeten worden over de mogelijke  stakingsdag van 6 november. Komende 
week wordt geïnventariseerd hoe de stakingsbereidheid is binnen het team. 
Uitgangspunt blijft dat er geen kinderen naar huis gestuurd worden.  
 
Risicoanalyse 
De Kleine Wereld heeft ten opzichte van vorige jaren een mooie groei doorgemaakt. 
Van zeven risicofactoren naar twee risicofactoren op dit moment. De 
tussenopbrengsten in februari  en eindopbrengsten in juni blijven aandachtspunten.  
Marije voegt de risicoanalyse toe in teams.  
 
Begroting 
Ellen licht toe hoe ze de begroting aan zal vliegen. Hier wordt later naar gekeken.   
Er bestaat onduidelijkheid over de docentratio 2020-2021 t.o.v. 2019-2020. Jeffrey 
doet navraag bij Clemens.  
 
Eind CITO 
De eind CITO zal dit jaar weer digitaal adaptief worden afgenomen.   



 
 

 
Daltonupdate 
Het team is klaar voor de visitatie op 26 november. Er zullen drie visiteurs komen. 
Een agenda is opgesteld en alle stukken zijn toegestuurd. Ellen licht dit toe. Voor de 
kerstvakantie zal duidelijk zijn of de daltonlicentie wordt toegewezen.   
 

5. Planning 2019-2020 
 
Ilja bespreekt de ambities die gepland zijn voor de MR dit jaar.  
Er wordt besloten om de MR vergaderingen voor GMR vergaderingen te plannen.  
De volgende data worden vastgelegd voor dit schooljaar:  
 
dinsdag 19 november 
donderdag 16 januari 
dinsdag 10 maart 
dinsdag 19 mei 
donderdag 18 juni 
 
Ilja neemt contact op met Jos Doppen over de planning van de GMR. De planning 
van de MR zal vervolgens hier op afgestemd worden tijdens de volgende 
vergadering.  

6. Punten uit MR-training  
 
De verdeling oudergeleding en personeelsgeleding bespreekt Ilja met Ellen, vanwege 
vertrek Marije uit de MR na volgende vergadering. 
 
Het instemmen met besluiten wordt besproken. Er zal een archief worden gemaakt 
binnen teams waarin besluiten worden opgenomen en de instemming hiermee van 
de mr-leden.  
 
De gegevens van de MR op de school website zijn niet actueel. Mabel vraagt 
Marjolein om dit aan te passen.   
 

8. Wat verder ter tafel komt 
 
Er bestaat wat onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de gymzaal  in de 
Jachtlust op vrijdag. De MR bekijkt of hier actie op kan worden ondernomen 
nogmaals contact de leggen met de Koepel en door contact te leggen met de 
gemeente hierover. Dit punt zal terugkomen op de volgende vergadering.  
 
Er is nog geen besluit genomen over een andere oplossing voor de steentjes op het 
schoolplein. Ilja benadert Ellen om dit punt mee te nemen in het directieberaad van 
de Fliert.  

9. Rondvraag  

10. Sluiting 

 


