Medezeggenschapsraad De Kleine Dichter

Notulen MR DKD | 28 maart 2017
Voorzitter:

Marjolein

Notulen:

Maartje

Afgemeld:

-

Aanwezig:

Jasper, Floris, Inge, Marjolein, Anne-Maaike, Margriet,
Maartje

1. Agenda
Er is vooraf een agenda rondgestuurd.
2. Notulen
Geen opmerkingen. Goed gekeurd.
3. Mededelingen
Geen mededelingen.
4. Mailbox MR
De MR heeft een mail ontvangen van een ouder betreft de nieuwe stijl van
de rapporten. Deze mail zal Maartje beantwoorden. Het onderwerp
rapporten zal in een ouderenquête bevraagd gaan worden, u kunt hier
meer over lezen op pagina 3. De nieuwe rapporten zullen daarnaast ook
door een ouderpanel op 19 april besproken worden.
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5. Rondje langs de velden
Op 13 maart had De Kleine Dichter een audit voor het keurmerk
opleidingsschool, deze heeft de school gehaald. De commissie die de audit
afnam was heel enthousiast over de goede, ontwikkelgerichte spirit op
school en de wijze waarop de school een professioneel klimaat heeft
bewerkstelligd. Met dit keurmerk mogen LIO-studenten bij DKD
stagelopen, zonder dit keurmerk mag dit niet.
Op dinsdag 7 maart is er een informatieavond georganiseerd gericht op de
omgang met veiligheid en privacy op het internet. Vanuit Stichting Jeugd
en Media is er een spreker geweest die vertelde over de veiligheid op het
internet. De reacties van de ouders aanwezig op die avond waren erg
positief, het enige wat gemist werd was wat ouders precies kunnen doen.
Deze feedback wordt meegenomen naar de werkgroep. Binnenkort zal
een privacy en veiligheidsreglement vanuit school met ouders worden
gedeeld.
6. Resultaten CITO toetsen
De CITO resultaten worden twee keer per jaar met de MR besproken. Als
er als team naar de resultaten wordt gekeken is het belangrijk om de
resultaten van de school niet alleen te vergelijken met het landelijk
resultaat, maar ook te vergelijken met de resultaten van voorgaande
jaren. Waar zit de groei/afname en hoe komt dit zijn vragen die de
leerkrachten met elkaar bespreken. Ook gaan de leerkrachten met elkaar
in gesprek over de resultaten en de handelingen die achteraf gedaan
worden (wat ga je met de resultaten doen etc.) De analyses/evaluaties
worden door de leerkrachten erg serieus genomen en worden goed op
papier gezet.
7. Traject dove/slechthorende kinderen
Tijdens een teamvergadering zijn er leerkrachten en begeleiders van een
school met kinderen met gehoorbeperking uit Sint-Michielsgestel
langsgekomen, om te vertellen over hun ervaringen met de kinderen en
de samenwerking met Kentalis. Die school heeft te maken met een grote
groep slechthorende kinderen, dit zal op DKD niet in deze grote aantallen
gaan gebeuren. Op deze teamvergadering konden de leerkrachten van
DKD vragen stellen aan de bezoekers, om meer te weten te komen over
de werkwijze en de manier van lesgeven op een school met slechthorende
kinderen.
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Het team gaat de komende periode met elkaar in gesprek om te kijken of
we hier mee verder gaan, dit zal tijdens een volgende teamvergadering
besloten worden. Daarna zal er specifiek worden gekeken naar wat er gaat
gebeuren, over welke kinderen het gaat, wat er moet gaan gebeuren etc.
De Kleine Dichter wordt vaak als voorbeeldschool gebruikt, hier moet de
school/het team ook voor waken. De MR zegt hierover: pas op dat je als
goed presterende school niet te veel zorggroepen onder je hoede neemt.
Dus keuzes maken in zorggroepen is nodig, zeker omdat de school vaak als
voorbeeldschool wordt gezien.
De MR raadt aan om ouders van de betreffende groepen uit te nodigen op
een informatieavond, om ouders te informeren. Er kunnen dan vragen
worden gesteld en zorgen worden weggenomen.
8. Ouder-enquête
Tijdens verschillende MR-vergaderingen kwamen verschillende punten
steeds weer terug: continurooster, rapporten, huiswerk etc. De MR is
benieuwd hoe ouders op school over deze onderwerpen denken. Om
hierachter te komen zal een ouderenquête worden samengesteld en in
mei worden uitgestuurd.
Daarnaast is er vanuit het SPO een kwaliteitsenquête, deze wil de MR
graag aanvullen met vragen die zij willen stellen aan de ouders. Deze
kwaliteitsenquête staat los van de ouderenquête die in mei wordt
uitgestuurd.
Onderwerpen MR-ouderenquête:
-

Continurooster
Huiswerk
Gevraagde inzet van ouders
Rapporten
MR
Vakanties en studiedagen

Onderwerpen SPO-kwaliteitsenquête:
-

Aansluiting basisonderwijs – Voortgezet onderwijs
Jaarplan
21st Century skills
Veiligheid
Brede School
Passend Onderwijs
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-

Communicatie

Marjolein stuurt de laatste versie met vragen voor de SPO-vragenlijst naar
Margriet. Deze zullen t.z.t. tijdens een MR-vergadering verder besproken
worden.
Op 11 mei wordt de MR-ouderenquête voor de laatste keer besproken,
zodat deze daarna kan worden uitgestuurd.
9. Input MR nieuwsbrief
Iedere nieuwsbrief wil de MR een stukje schrijven in de nieuwsbrief, zodat
alle ouders op de hoogte kunnen blijven van de zaken die besproken
worden tijdens de MR-vergaderingen. Floris zal de nieuwsbrief van 3 april
vullen.
10. Rondvraag en sluiting
-

11. Actielijst

1.

2.

3.
4.

5.

Actiepunt
De agendapunten waar
Margriet bij aanschuift graag
als eerste op de agenda.
Is er mail binnengekomen op
het MR mailadres?
Graag even laten weten via de
mail.
Notulen naar Marco Gerdes
sturen
Nieuwe Brede school
coördinatoren uitnodigen op
de vergadering
Navragen bij ouders wat er
aan grammaticale
vaardigheden mist bij oud
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Wie
Marjolein

Deadline
Alle
vergaderingen

Maartje

Alle
vergaderingen

Floris

Voor elke
vergadering
Afgerond

Margriet

Marjolein

Voor de
volgende
vergadering
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6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

leerlingen van De Kleine
Dichter.
Het onderwerp huiswerk op
de agenda zetten
Als de resultaten van Cito
midden binnen zijn moet het
bespreken hiervan op de
agenda komen.
Stukken GMR op de Google
MR-drive zetten
Jaarverslag GMR + notulen MR
2-11-2016 op de website
(laten) zetten
Informeren bij Margriet of zij
eisen/wensen heeft aan
oudertevredenheidsonderzoek
Brainstorm onderwerpen
ouderenquête plannen &
voorbereiden
Dove-slechthorende kinderen
Verkiezingen MR

Jasper

Afgerond

Jasper

Voor de
vergadering van
28 maart

Floris

Afgerond

Floris

Afgerond

Floris

Voor brainstorm
ouderenquête
in januari
Tweede helft
januari 2017

Marjolein

Marjolein
allen

11 april
11 april

MR-vergaderingen:
6 februari
28 maart
11 mei
19 juni
GMR-vergaderingen:
29 november:
26 januari:
14 februari:
11 april:
13 juni:
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