Medezeggenschapsraad Daltonschool De Margriet
Notulen
26-10-2017
Aanwezig:
Annemarieke, Raymond, Joelle, Marloes, Huib,
Christa, Arwen, en Eltjo (Notulist)
Afwezig:
Tjeerd, Britt en Liselotte (zwangerschapsverlof)
Volgende vergadering:
7-12-2017, De Margriet (Nolensstraat)

1.
Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.
Leerlingtelling is geweest. 1 meer dan vorig jaar, maar 11 minder dan in
begroting. Dit komt door annuleringen van inschrijvingen van nog te starten
leerlingen (beginners en zij-instromers). Dit heeft invloed op de begroting, maar
gelukkig was daar ruimte voor.
Docenten Joris (instrumentdocent) en Kathy (Engels) zullen binnenkort
vertrekken bij De Margriet. Beiden worden in reguliere dienst genomen bij een
andere school. Voor beiden wordt vervanging gezocht. Milou zal ook vertrekken,
zij zal per 1 januari uit dienst treden.
Jaarverslag zoals besproken door Joelle is goedgekeurd door BOOR.
Uitputting begroting over 2017 loopt in de pas (zoals nu aanziet positief
exploitatieresultaat van circa € 50.000). Hierdoor kunnen we nog enkele extra
losse uitgaven doen in 2017 waar noodzakelijk is (die niet onder afschrijving
vallen).
Secretaris van de OC gaat stoppen. Een nieuwe Secretaris is gevonden en wordt
dit jaar ingewerkt.
2.
Vaststellen notulen vergadering en actiepuntenlijst
Notulen worden met aantal wijzigingen vastgesteld.
Actiepunten lijst is bijgewerkt.
3.
Presentatie trendanalyse CITO tot en met schooljaar 2016-2017
Arwen presenteert de trendanalyse. Ambitie 4.0 bij Lezen wordt grotendeels
gehaald; Spelling ook voor middenbouw, maar lager voor bovenbouw; Begrijpend
lezen goed; Rekenen goed behalve groep 6; rekenen en taal voor kleuters is
uitstekend (maar dit heeft weinig voorspellende waarde naar groep 3).
4.
Jaarverslag MR 2016-2017
Het jaarverslag is nog niet af. Komt terug in de volgende vergadering.
5.
Jaarplan MR 2017-2018
Opzet jaarplan wordt besproken. Enkele punten worden aangepast en/of
toegevoegd.
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6.

Actiepunten

Nummer Datum

Onderwerp

Doel

Wie

Wanneer

Status

39

11-5-2017

Evalueren resultaat

Huib

1-4-2018

40

14-9-2017

Verslaglegging

Eltjo

13-10-2017

Opgenomen
in Jaarplan
Pending

41

14-9-2017

Planning voor schooljaar

14-9-2017

Huib en
Marloes
Arwen

13-10-2017

42

Evaluatie docenten
meegroei met groep
Jaarverslag MR 20162017
Jaarplan MR 20172018
Mailen vanuit
Parnassus

26-10-2017

43

26-10-2017 Scholenopdekaart

Meerdere ouders die
mail vanuit Parnassus
kunnen ontvangen
Scholenopdekaart.nl Arwen
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.

44

26-10-2017 Verslag MR
vergadering 26-102017
26-10-2017 m-r@demargriet.nl
inclusief ouders

Stukje in nieuwsbrief

Marloes en
Liselotte

7-12-2017

45

46

26-10-2017 Aanvullen notulen

Ouders ontvangen nu
Huib
geen emails meer die
gestuurd worden aan mr@demargriet.nl. Dit is
niet handig.
Laten uploaden van de
Eltjo
notulen sinds maart
2017

7-12-2017

1-11-2017

7.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Geen vragen/rondvraag.
8.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 7 decemer 2017.
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Afgerond

