Agenda MR DKD | 10 september 19.30 uur
Voorzitter: Kyra
Notulen: Luc
Afgemeld: /
Annemieke is aanwezig tussen 20.00 – 21.00 uur
Opening, vaststellen agenda en mededelingen, Mailbox MR.
19.30 - 19.35

1.

Aanwezig: Kyra, Gert, Maartje, Rochelle, Marco, Luc
Introductie nieuwe leden en kennismaking.

19:35 – 19:45

2.

Notulen vorige vergadering / Notulen GMR / Actiepunten vorige
vergadering
Rondje langs de velden
Angelique is nieuwe bouwcoördinator onderbouw (1 t/m 3)

19:45 – 20:00

3.

We lopen er wel tegenaan dat kinderen en leerkrachten met
verkoudheid nu thuis blijven en is er de zorg hoe we de kwaliteit van
het onderwijs staande houden als er steeds kinderen en
leerkrachten thuis komen te zitten vanwege Corona. Hoe kunnen
we het onderwijs toch door laten gaan voor kinderen die thuis
komen te zitten.
Connectie ouders gedurende corona periode.

20.00- 20.15

4.

Er is gesproken over hoe we de klas en leerkrachten beter zichtbaar
kunnen maken nu de ouders de school niet binnen kunnen komen.
Filmpjes/ Klasbord wordt door ouders erg gewaardeerd in deze
periode. Ouders missen echt wel de connectie met school, weten
soms nauwelijks wie de leerkracht is.
Schoolplan.
Vanuit de ouders komen geluiden dat de DKD lessen niet
voldoende aanbod bieden voor de leerlingen die hiervoor in
aanmerking komen. Het is te weinig en ook nog niet uitdagend
genoeg.

20.15 – 20.30

5.

Begrijpend lezen heeft een extra impuls gekregen vorig jaar, we zijn
benieuwd of dat ook in de resultaten van de citotoetsen is te zien.
In het schoolpan wordt gesproken over groepsplannen, maar
eigenlijk werken niet meer met het format groepsplan.
Meerdere collega's lopen aan tegen de vorm waarin het
onderzoekend leren op DKD plaatsvindt.
In de startgesprekken zou het met de kinderen vooral moeten gaan
over de processen, maar dat vinden de leerlingen zelf nog heel
moeilijk.

20.30 – 20.45

6.

Info-avond september. Er zullen door de leerkrachten filmpjes
worden gemaakt waarin de informatie gepresenteerd wordt. De
(Oudergeleding) MR zal daar ook een bijdrage in leveren

Nieuwe vergaderdatum (incl. GMR) en planning doornemen (wat
wanneer agenderen) donderdag 5 november 19.30 uur

20.45 - 21.00

7.

21.00 - 21.15

7.

Bijeenkomst Mijn kind Online; wanneer, hoe introduceren,
klasseapps weer gebruiken aan begin van het jaar.

21.15 - 21.20

8.

Rondvraag en sluiting

Actiepunten

Wie
Margriet

Wat

Wanneer

Feedback van ouders aan leerkrachten: nadenken over
hoe dit een onderdeel van het waarderings- en
ontwikkeltraject van leerkrachten kan worden

Nieuw
schooljaar?

Acties gereed gemeld
Directie

Directie

Protocol doven en slechthorenden opgeschoven naar
december ivm evaluatie met auris in november. Team
wel voorlichting gehad.
Protocol noodsituaties nav aanslag eerder, is goed

11 december

11 december

verlopen (1 ouder kritisch), maar er stond niks op
papier. BHV plan hiervoor gebruiken (stappenplan).
MN

Doet voorstel voor huishoudelijk reglement ter aanvulling op
het algemene MR reglement

akkoord

AK

Kwaliteitskaart: voorbeeld laten zien aan oudergeleding

12 februari

MG

Toegang op Sharepoint voor oudergeleding

Ntb

FO

Koppeling mediawijsheid naar ouders; volgend schooljaar
ook de ouders hierbij betrekken! Eventueel achteraf een
terugkoppeling geven aan de ouders.

11 december

MK

Ouderenquête van twee jaar geleden delen met MR.

november

MN

Informatieboekje over MR delen met KG

november

KG

Bij Wouter (voorzitter OC) bespreekpunten met OC
navragen:

Na volgende OC
vergadering (11
december)

•
KG/MN/M
S

•

Akkoord op communicatie met ouders via
klassenapps
Welk bedrag is nu over van de ouderbijdrage?

Vragen bedenken voor een thema vragenlijst
KG
Nieuwe ouders MR

12 februari

