Medezeggenschapsraad De Kleine Dichter

Agenda MR DKD | 11 mei 2016 – 19.30 uur

Voorzitter:

Jasper

Notulen:

Saskia

Afgemeld:

Erica

Aanwezig:

Maartje, Femke, Marco, Jasper, Saskia en Margriet

1. Agenda
Agenda is vastgesteld. Margriet komt iets later.

2. Notulen:
Geen opmerkingen

3. Mededeling




Continu rooster komt de volgende keer op de agenda
Communicatieplan is onderdeel van het jaarplan en wordt dan ook behandeld
op de agenda
Vacatures, er moeten twee personen aangenomen worden voor functies voor
de onderbouw. Jasper kan erbij aanwezig zijn op 16 mei 18.30 - 20.30 uur.
Verder zal een tijdelijk kracht ook een aanbod krijgen om in dienst te komen.

4. Verkiezingen
Er zal een hernieuwde tekst worden aangeleverd voor een extra oproep
voor ouders voor de MR.
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5. Rondje langs de velden:

GMR:





De toets kalender is afgestemd. De Woordenschat toets is niet meer
verplicht.
Sinterklaas: de nieuwe richtlijnen en de kaders zijn besproken. De
kaders zijn vrij ruim en nog niet heel specifiek. Een piet met roetvegen
mag wel, maar liever geen pieten. Er is nu dus weer meer ruimte
gekomen dan afgelopen jaar.
Er is een opvolger gekomen voor de voorzitter van de GMR

Margriet:


Cito resultaten zijn binnen gekomen vandaag. Dit geeft een beeld wat te
verwachten was. Het is boven het landelijk gemiddelden.

6. Concept Jaarplan 2016/2017
De volgende onderdelen zullen in ieder geval terugkomen in het jaarplan





Nieuw rekenmethode: er zal een besluit genomen moeten worden over de
rekenmethode. Wellicht wordt het besluit iets later genomen, aangezien de
methode wellicht volgend jaar een nieuwe uitgave krijgt.
Leesmethode in groep 3
Vervolg verbetertraject kleuteronderwijs
Borging van de kwaliteitskaart

Input vanuit de ouders:
Jasper geeft aan dat teamontwikkeling ook wel erg belangrijk is en
daarnaast zou het ook goed zijn om iets met volkstuinen te doen / natuur
ontwikkeling. Er schijnt een sponsorloop geweest zijn.
Engelse taal wordt pas erg laat gegeven, nl vanaf groep 7. Wellicht kan dit
eerder gegeven worden. Het heeft de voorkeur dit te geven van groep 5 t/m
8. Maar we moeten keuzes maken. Wellicht kan dit ook opgepakt worden
tijdens de Brede school anders wellicht volgend schooljaar.
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7. Formatieplan:
 Het aantal gespecialiseerde groepsleerkrachten is nog wat te laag. Dit
zou hoger moeten zijn.
 Er zijn wijzigingen gekomen in arrangementen, dit is nog niet
meegenomen in dit formatieplan.
 Het plan is goedgekeurd.

8. Omgangsprotocol
 Het opgestelde omgangsprotocol voelt nog niet concreet genoeg. We
missen ambitie / visie. Er moet wellicht meer beleid komen. Wellicht
kunnen er meer handvatten in. Daarnaast zou het goed zijn als
leerkrachten intervisie doen onderling op dit gebied.
 Margriet neemt de bovengenoemde opmerkingen meer richting de
werkgroep Omgangsprotocol.

9. Rondje langs de velden
- Marco wil meedenken m.b.t. de nieuwe rekenmethode.
- Verder zijn de ouders heel tevreden over de nieuwe studiedagen die
bepaald zijn voor volgend schooljaar.

10. Actielijst
2.

3
5
6

7

Actiepunt
Brede School: elk
kwartaal een update en
het jaarplan wordt
besproken
Elke vergadering column
nieuwsbrief op de agenda
Notulen naar Marco
Gerdes sturen
data bepalen van de
vergaderingen van
volgend jaar
Jasper maakt tekst voor
extra mail voor extra mail
oproep en Marco

Wie
Ilse

Status
Open

Deadline
Elk kwartaal

Jasper

Open

Jasper

Open

Voor elke
vergadering
Voor elke
vergadering

Jasper

Open

Jasper en
Marco

gesloten

MZR De Kleine Dichter – notulen maart 2016

3

Medezeggenschapsraad De Kleine Dichter

GMR:
24 november: Femke en Saskia
16 februari: Marco en Jasper
19 april: Femke en Maartje
14 juni: Femke en Jasper
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