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Notulen MR DKD 13 december -  19.30 uur  

Voorzitter: WW  

Notulen: AMR 

Afgemeld: -  

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

 

1: Opening, vaststellen agenda en mededelingen  

  

Bespreken van de ouderenquête is nog te vroeg. Dit punt verschuift naar februari.  

Er hebben nog weinig ouders gereageerd op de enquête. De enquête stond in mail van de 
nieuwsbrief en is daardoor vermoedelijk onvoldoende onder de aandacht van alle ouders. FV neemt 
dit op met de directie om een herinnering te sturen 

 

WW stuurt alle mail door die in de mailbox MR komt. Dit is akkoord. 
FV doet suggestie een SPO mail te maken van mzr mail. FV neemt dit op met de directie. 

  

 

2: Notulen vorige vergadering incl. actielijst  

FV past opmerkingen aan. FV vraagt nogmaals bij MG na of hij de notulen op de website wil zetten.  

  

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

Groep 3 is vandaag begonnen met nieuwe methode taal (Staal). Het is heel fijn dat er vanaf nu een 
doorlopende lijn is vanaf groep 3. De hele school is nu heel erg met spelling bezig, De methode sluit 
goed aan bij deze tijd en bij de leerlingen. 

Vanuit de GMR: veel fouten in de begroting van SPO. Er is een groot tekort dit jaar. Er zijn minder 
kinderen in Utrecht dan verwacht. SPO heeft een buffer dus kan het dit jaar opvangen.  
Vraag hoe nieuwe leerkrachten het vinden op school. Zij hebben het naar hun zin. Alle nieuwe 

leerkrachten hebben een maatje om mee te sparren. 

 

4: Jaarplan (instemming) 

We lopen het document door en hebben hier en daar een toevoeging. AMR loopt m nog een keer 

door en geeft opmerkingen aan WW door. MR stemt daarna in met dit jaarverslag. WW zet zijn 

handtekeninig en hij kan op de site.  

 

5:  Begroting bestuur (advies) 
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Bestuursbegroting is gebaseerd op totaal aantal leerlingen. Een deel van begroting van DKD gaat 
naar bestuur. Daarnaast krijgt de directie DKD een bedrag per leerling.  

Afgelopen begroting was er veel ruimte bij DKD. Nu is het krap. Vraag is hoe dit komt. Want er 
verandert niet veel t.o.v. vorig jaar. DKD moet per nieuw schooljaar (?) terug in formatie.  

Stijging van de lonen van leerkrachten is niet meegenomen in de bekostiging vanuit het Rijk. Dit gaat 
dus een tekort opleveren. 

Punt bij de GMR om mee te nemen is de begroting. 

  

6: Brainstorm olv Margriet: DKD over 4 jaar!  

DKD stemt af op koersplan van SPO. Vraag Margriet: wat is idee vanuit MR 

 Eigentijds onderwijs 

 Vakmanschap van leerkrachten in tijden van lerarentekort, professionaliseringsthema’s, 
onderzoekend leren 

 Partnerschap: partnerschap met ouders, ook professionele partnerschap met maatschappelijke 
en pedagogische partners en partnerschap met opleidingen. 

 

Vraag aan MR om op deze 3 thema’s te brainstormen en inbreng te geven hierop. De directie neemt 
dat dan mee naar team overleg om het dan in het team te bespreken.  

De MR heeft te weinig tijd in deze vergadering om deze brainstorm goed te doen. Volgende keer een 
goede brainstorm op de agenda zetten. Koersplan van te voren toesturen zodat iedereen zich goed 
kan voorbereiden. 

 
En aantal mededelingen over personeel: Andre gaat weg per 1 feb. De directie gaat schuiven in het 

team waardoor er geen vacature uitgezet wordt op dit moment.   

 

7: Zorgbeleid op DKD (nav vraag op schoolplein van ouder die zich zorgen maakt) 

AM brengt in dat er veel aandacht op school is voor de sterke leerlingen. Dat is ook goed want daar 
was ook echt wat op te verbeteren. Tegelijkertijd zijn er ook kinderen aan de ‘onderkant’ waar naar 
het lijkt minder aandacht voor is. De teamleden nemen dit mee naar het team DKD.  

  

8: Werven nieuwe ouders   

 
Werven nieuwe ouder (ipv AMR): Er heeft zich 1 ouder gemeld nadat de termijn van inschrijving 
gesloten was: KG. KG is daarom direct aangenomen als nieuw MR lid namens de ouders.  
 

Werven nieuwe leerkracht (ipv FV): het team is hiermee bezig.  

 

9: Input nieuwsbrief 

Input MR Nieuwsbrief: KG stelt zich voor in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid van de MR. 
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Wie gaat volgende keer mee naar de GMR? WW 
PM voor de volgende keer: wat is er aan armoedebeleid op school? 

 

10: Actiepunten 

 

 

Wie Wat Wanneer  

Directie en WW Voorbereiden brainstorm DKD 
over 4 jaar 

1/2/2019 

WW Mail doorsturen vanuit 
mzr@dekleinedichter.nl 

Asap 

FV Vraag mogelijkheden van 
Sharepoint omgeving na 

14/2/2019 

FV Jaarplan op website Asap 

FO Begroting opnieuw aan de 
orde stellen bij GMR 

14/2/2019 

allen Stukken lezen ter 
voorbereiding op brainstorm 

14/2/2019 

  

  

  

 


