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Notulen MR DKD |   14 februari -  19.30 uur  

Voorzitter: WW  

Notulen: AK 

Aanwezig: WW, FO, FV, MG, MN, KG, AK 

 

1: Opening, vaststellen agenda en mededelingen  

- Welkom MG 

- De mailbox MR deed het niet, maar is nu weer geregeld. 

 

2: Notulen vorige vergadering incl. actielijst  

MR: staat op de Drive. Het jaarverslag moet nog op de site gezet worden. De anderen 

mogen eraf. Waar laten we deze gegevens? Hier nog afspraken over maken. Hoe archiveren 

we dit? Hoe lang bewaren we deze gegevens? Misschien alleen per schooljaar op de site 

plaatsen. 

GMR: er is geen vergadering geweest 

 

3: Rondje langs de velden  

- Wisseling van leerkrachten ivm vertrek van AB uit groep 8. In de groepen 8 zijn nu alle 

gesprekken gevoerd en is het nu afwachten op de plaatsing VO. Er is nu geen onrust meer te 

merken bij de kinderen of ouders.  

- Nieuw in school: minibouw vergaderingen. Binnen de bouw werd, samen met de IB-ers, 

gekeken naar de diverse analyseformulieren per groep. Van en met elkaar leren en met 

elkaar meer zicht krijgen op de gehele bouw. Op de studiedag van 21 febr bespreken we nog 

plenair de analyses/uitkomsten met het gehele team. Na de minibouw blijven nog steeds de 

specifieke leerlingbesprekingen met de IB-ers van kracht. Dit blijft namelijk wel waardevol! 

- Het voetbalveldje is een hot item. Het bljikt dat je met veel ouders een heleboel kunt 

bereiken. Ouders en kinderen zijn enorm gemotiveerd om hiervoor actie te voeren. Media 

aandacht helpt in ieder geval! 

 

4: Resultaten ouderenquete bespreken 

Lastig om een enquete goed te interpreteren en dat er geen vergelijkingen zijn met andere 

scholen. Wanneer doe je het al school relatief goed wanneer je dit niet kunt afzetten tegen 
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andere scholen? Kan het SPO hier nog voor zorgen? Wat doet het SPO met de uitkomsten 

van dit soort enquetes?  

Een aantal vragen waren ook lastig in te vullen voor de kinderen. Hoe lees je de vraag? 

 

Wat valt op? 

Over het algemeen was de enquete positief ingevuld. 

Leerlingen:  

15 % is niet positief over school 

Ouders: 

Waren negatief over:  

- huiswerk (ouders erg verdeeld) 

- mate van uitdaging wat een kind krijgt 

- info over kind en rapport te summier 

- bij een deel van de ouders zijn de taken van de MR niet geheel duidelijk 

 

De enquete zal in het team worden besproken. Hier komt een verslag van en gaat gedeeld 

worden met ouders. Voordat dit verslag eruit gaat, eerst graag langs de MR om door te 

nemen. De oudergeleding zal nog een lijstje maken met wat hen nog echt opviel en dit ook 

delen met directie. 

 

Ter info vanuit directie: 

Vooralsnog doet SPO geen interne benchmark. Wel heeft de directie zelf een aantal scholen 

geslecteerd om DKD mee ter vergelijken. Ouders zullen we op de volgende manier 

informeren:  aan de hand van de MR en team analyse gaan we hierover een stuk schrijven. 

Hierbij willen we de belangrijkste punten aangrijpen om niet alleen te vertellen hoe we 

gescoord hebben,maar ook wat al de eerste concrete plannen zijn om dit te verbeteren. Dit 

stuk zal eerst met de MR besproken worden en vervolgens meegestuurd worden met een 

nieuwsbrief en publiceren op de site. Verwachting is dat dit medio maart zal worden.  

 

5: Brainstorm met directie op de volgende thema’s: 

Eigentijds onderwijs beter organiseren; leren voor de toekomst; wat moet de leerling kunnen 

en kennen over vier jaar en wat betekent dit voor het onderwijs? 
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Partnerschap met ouders; welke ideeen heeft de MR hierbij? Samenwerking, verbinding en 

oog voor begrenzing? En hoe koppelen we deze onderdelen aan ons vakmanschap? 

 

Presentatie directie over huidige stand van zaken DKD rondom deze items. 

Brainstormen met de “place-mat”methode. 

Dit onderdeel zal ook terug komen bij het team op de studiedag van 21 februari. De ideeen 

van de MR zal dan ook besproken worden. Tevens zal de brainstorm van de studiedag 

teruggekoppeld worden aan de MR. 

Het College van bestuur komt op 6 maart langs op de DKD. De MR is uitgenodigd om met 

hen in gesprek te gaan. De voorzitter WW en ouder KG zullen dit gesprek aangaan. 

Het gespreksonderwerp staat niet vast en ligt nog open.  

 

6: Afscheid FV 

 

7: Rondvraag en sluiting 

MG: DKD is ook te vinden op Google. Hier worden negatieve recensies bij gezet. Kunnen we 

ouders vragen om positieve recensies neer te zetten zodat de negatieve recensies 

verdwijnen? Wat kunnen we hiermee doen? 
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8: Actiepunten 

 

Wie Wat Wanneer  

MR/Team Waar laten we oude notulen 
en jaarverslagen van de MR? 
Hoe archiveren we? 

 

Marco Alle notulen van de site, 
behalve van dit jaar en 
jaarverslag MR 2018 

Z.s.m 

Wouter Verslag over enquete vanuit 
directie bespreken voordat dit 
in de nieuwsbrief mee gaat 

Vergadering 4 april 

Oudergeleding MR Vragen of ouders positieve 
recensies willen neerzetten bij 
Google.  

 

Directie Verslag enquete eerst 
terugkoppelen naar de MR 
voordat het naar ouders gaat. 

 

Oudergeleding MR Terugkoppeling geven over de 
opvallendheden van de 
enquete. 

 

  

 


