Notulen MR DKD |

30 mei 2018 - 19.30 uur

Voorzitter: Marjolein
Notulen: Anne-Maaike
Afgemeld: -

1: Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Marjolein opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

2: Notulen vorige vergadering incl. actielijst
De notulen van de vorige keer worden vastgesteld.

3: Mailbox MR
Er is alleen een aanmelding voor MR lid binnengekomen. Dit was reeds bekend.

4: Rondje langs de velden (incl. terugkoppeling GMR)
- Er zijn twee scholingsdagen geweest.
- Vanwege het honderd jarig bestaan van de Kleine Dichter is het feest op 20 juni.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Tijdens deze week worden diverse workshops
gegeven op school.
- De schoolreis voor groep 3-5 (Drievliet) en 6-7 (SEC suvival) was geslaagd (ondanks
de regen in Drievliet).

- Kamp groep 8: was erg geslaagd! Er was een moeder mee om een vrouwelijk
aanspreekpunt te hebben voor de meiden, omdat er naast Elise alleen mannelijke
leerkrachten waren.
- Terugkoppeling GMR: deze moet nog plaatsvinden.
- Status AVG persoonsgegevens: Margriet heeft deze week directeuren overleg en
hier staat het op de agenda.
- Veiligheid rond de school: Vanwege een aanrijding vlak bij school is W in gesprek
met de wijkadviseur over de veiligheid rondom de school. Ook Margriet is met hem
in gesprek vanwege de verwachte verkeerschaos in augustus. Eneco gaat namelijk
stadsverwarming aanleggen. Margriet heeft verkeersregelaars geregeld voor die tijd.
- Vanaf 1-1-2020 gaat de nieuwe wet Rookvrije Schoolterreinen in. Dit betekent dat
alle schoolterreinen rookvrij moeten zijn. Naar verwachting zal ook het rookbeleid
binnen scholen aangescherpt worden. AM stuurt Margriet informatie toe over deze
nieuwe wet.
- In het nieuws: passend onderwijs mislukt. Hoe wordt dat op DKD ervaren?
- De MR ouders horen veel ouders klagen over de drukte de laatste weken. We
vragen ons af of het mogelijk is de activiteiten van oudercommissie en de planning
van studiedagen etc. beter op elkaar af te stemmen. We besluiten voor de volgende
keer Aletta uit te nodigen om dit te bespreken.

5: Terugkoppeling bespreking resultaten ouderenquête in het team
PMR heeft tijdens teamvergadering de uitkomsten toegelicht. Vanuit het team kwam toen
de vraag: wat nu? Zaken uit de MR enquête komen voortdurend terug: rapport, pauzes,
huiswerk. Deze zaken zijn ook terug te vinden in het jaarplan. Het gaat wat de MR betreft
vooral om goede communicatie richting ouders, zodat richting ouders zichtbaar is dat er
iets met de resultaten gedaan wordt.
Volgend schooljaar volgt de enquête voor ouders vanuit SPO. Het is mogelijk om hier
nog een paar vragen vanuit de MR aan toe te voegen. Dit zullen we tijdens het overleg
in september bespreken.

6: Concept Jaarplan
De ICALT is door de schoolopleiders afgenomen bij alle leerkrachten. Hier komen
speerpunten uit die opgenomen worden in het jaarplan. Een van de aandachtspunten die
hieruit naar voren kwam is betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit

willen we volgend schooljaar een keer in de MR bespreken. Verder heeft elke werkgroep
een lijstje met doelen voor komend schooljaar opgesteld, dit wordt in het jaarplan
opgenomen.
Margriet wil het jaarplan verder inkorten en onderdelen meer met elkaar verbinden. De
volgende keer zullen we het concept jaarplan met elkaar bespreken.

7: Formatieplan
De uitgangspunten van het formatieplan wordt uitgebreid besproken en toegelicht door
Margriet. Alle vragen vanuit de MR worden door Margriet beantwoord. Nadat de
wijzigingen zijn doorgevoerd gaat de MR akkoord met het formatieplan 2018-2019.

8: Evaluatie Klachtenregeling
Niet van toepassing; er is tot nu toe geen klacht geweest.

9: Informatie voortgang meerjarig beleidsplan (input?)
Niet van toepassing.

10: Opvolging vertrekkende MR-leden
Melanie Nijenhuis heeft zich als enige aangemeld vanaf september. Melanie heeft
kinderen in groep 2, 6 en 8. Melanie zal Marjolein opvolgen. Wouter neemt het
voorzitterschap van Marjolein over.
Er is nog een aanmelding van een ouder waarvan het kind vanaf januari 2019 naar school
gaat. TZT zullen we weer een brede oproep doen waar zij dan ook weer op kan reageren.
Er zijn meerdere teamleden die in de MR zitting willen nemen. Op 21 juni wordt er vanuit
het team verkiezing gehouden voor 2 nieuwe PMR leerkrachten.

11: Input MR Nieuwsbrief
Input over toetreding Melanie. AM maakt het stukje hierover. Wouter schrijft een stukje
over verkeersveiligheid. Deadline voor 8 juni 2018

12: rondvraag en sluiting

Geen vragen voor de rondvraag. Marjolein sluit de vergadering.
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