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Notulen MR DKD |   20 september 2018 -  19.30 uur  

Voorzitter: WW  

Notulen: FO 

Afgemeld: -  

Aanwezig: AMR, WW, FO, FV, AK, MN 

 

1: Opening, vaststellen agenda en mededelingen  

  

-Nieuwe MR leden: MN, AK en FO   

Startcursus, FV regelt dit voor de nieuwe leden  

GMR: FO  

2-10  AMR  

27-11 : MN 

12-03 :WW 

11-06 :AK 

  

Notuleren:   

20-09 FO  

16-10 FV   

13-12 AMR  

14-02 AK  

04-04 MN  

16-05 WW  

27-06 ? NIeuw lid  

 

2: Notulen vorige vergadering incl. actielijst  

Jaarverslag van het afgelopen jaar wordt naar de volgende vergadering doorgezet. WW maakt deze.   

  

3: Rondje langs de velden (incl. terugkoppeling GMR)  

-Startgesprekken zijn geweest. Erg waardevol dat het kind bij het gesprek aanwezig is. Bij de kleuters 

is het misschien meer meekomen in het proces van kind/oudergesprekken.  Wel goed dat ze erbij 

zitten, hier leren ze van.  De vragenlijsten kunnen we meer uithalen. Het blijft als ouder lastig om dit 

thuis goed te doen, het kan helpen om bijvoorbeeld een begeleide brief erbij te doen met 

voorbeelden.   
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Uitprinten is ook een drempel voor sommige ouders. Tip om het blad van de vorige keer erbij te 

pakken.   

- Opening was erg leuk! Goed ontvangen door ouders.   

-Nieuwe methode, Staal, erg leuk, maar ook erg wennen.   

-Jaar goed begonnen met collega’s, drie nieuwe collega’s bij ons op school.   

-Avondvierdaagse, dit is bij de OC besproken. Willen we dit vanuit school nog faciliteren of moeten 

ouders zelf hiervoor inschrijven? Dit komt 16-10 terug op de agenda  

 

4: Jaarplan  

Het jaarplan is een stuk scherper dan vorig jaar. Dit jaar zijn we opnieuw benaderd door het bestuur 

om voor een Goed te gaan (inspectiebezoek), dit is nog niet meegenomen in het jaarplan want er 

moet nog een goedkeuring komen vanuit het team.  

De punten die besproken worden, worden gelijk aangepast in het document. Plan is akkoord.   

  

5:  Schoolgids  

Aantekeningen worden gebundeld voor de schoolgids, WW stuurt dit dan door.   

  

6: Aanname beleid  

Aanname beleid wordt aangepast omdat we meer aanmeldingen krijgen van buiten de wijk. Dit 

benadeelt ook andere scholen in de buurt.   

Wanneer kinderen op school starten of naar groep 3 gaan, bekijkt school naar de beste indeling voor 

de klassen.  Zeker wanneer het al een grote groep is.  

Aanname beleid is akkoord.   

  

7: Informatie avond   

De naamsbekendheid van de MR is nu wel minder nu er geen algemene informatieavond is. Door 

een filmpje hopen we dit te bereiken.   

Iedereen stuurt een foto door naar WW. Hij verwerkt dit in het filmpje.   

Ideeën: Meer promoten wat we doen, dat de vergaderingen openbaar zijn en dat ouders kunnen 

komen kijken, flyers, brief bij het intakegesprek   

  

8: Input MR brief  

Onderwerpen in de nieuwsbrief vernoemen en ook dat de vergaderingen openbaar zijn. Komende 

nieuwsbrief ouders laten weten dat we op zoek zijn naar een nieuw MR lid.   
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9: rondvraag en sluiting  

 - 

 

 

10: Actiepunten 

 

 

Wie Wat Wanneer  

FV Brief kindgesprekken ouders November 

WW Stuurt tips informatiegids door 16-10 

WW Avondvierdaagse agenda 16-10 

FV Website 
beveiligen/informatiebrief 

16-10 

Iedereen Foto sturen naar WW video 22-09 

   

  

  

  

 


