Medezeggenschapsraad Daltonschool De Margriet
Notulen
30-2-2017
Aanwezig:
Christa, Raymond, Joekjan, Britt, Liselotte, Arwen,
en Eltjo (Notulist)
Genodigden:
Rianne (Kinderraad)
Afwezig:
Annemarieke, Tjeerd, Marloes, Huib
Volgende vergadering:
11-05-2017, De Margriet (Nolensstraat)
1.
Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt vastgesteld. Geen mededelingen.

2.
Vaststellen notulen vergadering en actiepuntenlijst
Lesdagenvoorstel van docenten is beargumenteerd door de Directie afgewezen.
De docentengeleding is met deze argumentatie akkoord. Hiermee is ook de
schoolkalender vastgesteld.

Stukje schrijven voor nieuwsbrief is lastig in aanvulling op de notulen. Hier wordt
over gediscussieerd. Aan het eind van de vergadering wordt besproken welk
onderwerp mogelijk nuttig is om op te nemen in de nieuwsbrief.
3.
Kinderraad
Rianne is te gast als vertegenwoordiging van de Kinderraad. Elke bovenbouwklas
(groepen 5 t/m 8) heeft 1 vertegenwoordiger in de Kinderraad. Eén keer in de 6
weken komt de Kinderraad bij elkaar voor vergadering. Agenda van de
Kinderraad volgt de schoolkalender om zo de relevante activiteiten te kunnen
bespreken.
Ook staat iedere zes weken een Daltonkernwaarde op de agenda om deze te
bespreken met een docent en/of directie die speciaal wordt uitgenodigd.

Kinderraad geeft input op de activiteiten en bijvoorbeeld de kleuren van het
schoolgebouw. Kinderraad heeft daarnaast bijvoorbeeld aangegeven dat kinderen
niet bij hun rapportgesprek willen zitten. Ze laten het liever aan hun ouders.
Amanda komt op aanraden van de Kinderraad nu in de klassen langs om de Plusklas toe te lichten.
4.
Duurzame financiële gezondheid
Begrotingssystematiek is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Eltjo
zal samen met Joekjan door de detailbegroting gaan en volgende vergadering
terugkoppelen.

2016 is zeer positief gesloten. € 100.000 - € 150.000 zal het eindsaldo ongeveer
zijn. Aantal investeringen uitgesteld. Correcties bekostiging Rijksoverheid is
positief. Zwangerschapsvervanging is intern opgevangen in plaats van extern.

1-1-2016 is het weerstandsvermogen op 0 gezet in plaats van het negatieve dat
voorheen zo was. BOOR heeft dit besloten door de positieve scholen af te toppen
om zo de scholen met negatief weerstandsvermogen naar evenwicht te kunnen
brengen.

Volgend schooljaarbudget zal ook een boventallige leerkracht worden opgenomen
vanuit vervangingsbudget als “huisinvaller” bij ziekte.
In 2017 en 2018 wil De Margriet alle digiborden vervangen. Hiervoor wordt een
investering gedaan van € 50.000 per jaar.
1

Er kan eventueel een korting te komen op de subsidie vanuit de Gemeente komt
(nu € 100.000 per jaar) en/of vanuit de Rijksoverheid.

5.
Opbrengsten CITO
Arwen licht de CITO scores toe van midden schooljaar. De ontwikkeling van de
scores zijn stabiel tot licht stijgend. Afwijkend is de CITO Spelling 3.0 waarbij
groepen 4 en 5 daling laten zien. Dit resultaat is direct opgenomen in
groepsbesprekingen en de groepsplannen. Oorzaak licht in te veel aanbieden van
verrijkingsstof voor leerlingen. Hierdoor is te weinig aandacht besteedt aan de
automatisering van spelling. Dit zie je ook terug in groepen 6 en 7. De aandacht
binnen klassen komt nu meer te liggen op de herhaling zodat de automatisering
landt.
De Margriet voldoet grotendeels aan de ambitie van 4.0. Bij negatieve afwijking
van deze ambitie is geëvalueerd en zijn direct verbeteringen doorgevoerd.

6.
School Veiligheidsplan
BOOR heeft zich aangesloten op www.schoolveiligheidsplan.nl. De Margriet heeft
de eerste stap genomen door alle vragen te beantwoorden. De gegeven
antwoorden geven vervolgens een antwoord (in orde, aandacht nodig, etc).
Hierdoor is meer detail nodig voordat de MR een verklaring van instemming kan
ondertekenen. Joekjan zal de antwoorden in detail doornemen met Annemarieke.
8.
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9.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Liselotte zal volgende vergadering niet meer aanwezig zijn in verband met haar
zwangerschap.
Christa vraagt of er een update is over de huisvesting. Joekjan geeft aan dat er
op dit moment geen vorderingen zijn.
10.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 11 mei 2017.
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