Medezeggenschapsraad Daltonschool De Margriet
Notulen
14-9-2017
Aanwezig:
Annemarieke, Raymond, Joek, Marloes, Huib, Tjeerd,
Christa, Arwen, en Eltjo (Notulist)
Afwezig:
Britt en Liselotte (zwangerschapsverlof)
Volgende vergadering:
26-10-2017, De Margriet (Nolensstraat)

1.
Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.
2.
Vaststellen notulen vergadering en actiepuntenlijst
Notulen zijn niet gemaakt tijdens de laatste vergadering van afgelopen jaar.
Actiepunten lijst is bijgewerkt.
3.
Vergaderdata 2017-2018
Voorgestelde vergaderdata zijn: 26-10, 7-12, 15-2, 12-4, 17-5 en 21-6.
4.
Jaarverslag MR 2016-2017 en Jaarplan MR 2017-2018
Ouderbetrokkenheid
Vanuit Ouderraad wordt meer input gevraagd van de ouders op het beleid.
Inspraak vanuit ouders wordt verder continu gevraagd, bijvoorbeeld in aanloop
naar de informatieavond (contactouder). De contactouders hebben vooraf
informatie gekregen over wat er van hun rol verwacht wordt. Tevens krijgen zij
een activiteitenkalender met bijbehorende verwachting op inzet van ouders.
Per activiteitcommissie komen aan de start de twee trekkers bij elkaar (docent /
ouder) om af te stemmen hoe de activiteit vormgegeven gaat worden en welke
hulp hierbij noodzakelijk is.
Eind van het schooljaar gaat de secretaris van de OC stoppen. Hier zal binnenkort
al actief geworven worden zodat een nieuwe secretaris goed ingewerkt kan
worden.
Verder meerdere ouderavonden georganiseerd. De eerste in oktober 2017.
CITO scores op jaarplanner (inclusief trendanalyses)
Extra aandacht voor de analyse op resultaten uit vorig schooljaar. De ambitie van
De Margriet moet waargemaakt kunnen worden.
Standaardscore 534 behaald. De Margriet valt hiermee onder de ondergrens.
Hiermee krijg je een attendering bij de Onderwijsinspectie. Dit is nog geen man
overboord, maar verdient uiteraard aandacht.
Er is met name aandacht voor de resultaten van groep 8. Deze resultaten worden
uitgebreid geanalyseerd en geëvalueerd zodat dit naar dit jaar ondervangen kan
worden. Balans tussen investering in Dalton kernwaarden en specifieke
voorbereiding op CITO-score is van belang.
De MR wil zoveel mogelijk aansluiten bij het schoolplan.
26-10: Presentatie eind CITO-scores
7-12: Jaarverslag
15-2: Vooruitblik groepsindeling + huisvesting
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12-4: Begroting
17-5:
21-6: Groepsplannen
5.
Verkiezing leden MR
Geen wijzigingen. Er wordt onderzocht of er (tijdelijke) vervanging noodzakelijk /
wenselijk is voor de afwezigen vanuit docentengeleding.
De ouders hebben allen nog 1 jaar zitting voordat (her)verkiezing noodzakelijk is.
6.

Actiepunten

Nummer Datum

Onderwerp

Doel

Wanneer

Status

35

30-3-2017

School
Veiligheidsplan in
detail doornemen

< 15-6-2017

Afgerond

36

11-5-2017

37

11-5-2017

Verslag MR
vergadering 14-92017
Tussenevaluatie
jaarplan 2016-2017
delen

Inzicht krijgen in
Annemarieke
schoolveiligheidsplan.
Identificeren
verbeterpunten.
Stukje in nieuwsbrief Raymond

Joelle stuurt
aan MR

< 29-6-2017

Afgerond

38

11-5-2017

Allen

< 29-5-2017

Afgerond

39

11-5-2017

MR evalueert de
tussenevaluatie van
het jaarplan 20162017
Verbeteren jaarplan
2017-2018
Evalueren resultaat

Huib

1-4-2018

40

14-9-2017

Verslaglegging

Eltjo

13-10-2017

41

14-9-2017

42

14-9-2017

Feedback jaarplan
2017-2018
Evaluatie docenten
meegroei met groep
Jaarverslag MR 20162017
Jaarplan MR 20172018
Mailen vanuit
Parnassys

Wie

Planning voor
Huib en
schooljaar
Marloes
Meerdere ouders die Arwen
mail vanuit Parnassys
kunnen ontvangen

Doorlopend

13-10-2017
26-10-2017

7.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Schoolbesturen Rotterdam zitten vandaag bij elkaar over aangekondigde staking
5 oktober. Hierin wordt bepaald of de leerkrachten worden doorbetaald. Er is
geen verwachting dat Prinsjesdag verandering zal brengen in de aangekondigde
staking.
Verhuisplannen. Er zijn gesprekken en vergevorderd stadium met katholieke en
christelijke scholen over mogelijke huisvesting met de drie scholen. Joekjan heeft
goede hoop dat hierdoor een positief resultaat behaald kan worden. Een
verhuizing zal dan in de zomer van 2018 mogelijk zijn.
Gezonde traktaties in nieuwsbrief is een goede ontwikkeling.
MR vraagt aandacht voor samengestelde gezinnen bij mailen vanuit Parnassys.
Scholenopdekaart.nl geeft aan waar kinderen van De Margriet zitten qua niveau
na 3 jaar verlaten. Dit wordt verder meegenomen in de vergadering van 26
oktober 2017.
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8.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 26 oktober 2017.
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