Medezeggenschapsraad Daltonschool De Margriet
Notulen
07-12-2017
Aanwezig:
Tjeerd, Raymond, Joelle, Huib, Christa, Arwen, en
Eltjo (Notulist),
Afwezig:
Annemarieke, Britt, Marloes, Joekjan en Liselotte
Volgende vergadering:
15-2-2018, De Margriet (Nolensstraat)

1.
Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.
Aantal
•
•
•
•

personele mededelingen:
Rebecca is aangenomen voor lerares Engels.
Vervanging Milou is gevonden in Simone voor groep 1/2 NHK.
Danique is aangenomen in plaats van Natasja. Dit is echter geen directe
vervanging. Zij zal tevens dienen als huisinvaller.
Joris (muziek) wordt vervangen door Zoltan.

2.
Vaststellen notulen vergadering en actiepuntenlijst
Notulen worden vastgesteld.
Actiepunten lijst is bijgewerkt.
3.
Ontwikkelingen HB-beleid
2016-2017 opstellen doorgaande lijn. Ingevoerd vanaf groep 4.
2017-2018
Plusklas lagere groepen (1-4) tijdelijk opgeheven om juist in de klassen te
kunnen ondersteunen. Gericht op observeren in de klas en leerkracht te voorzien
van feedback en te ondersteunen. Hierin ook voeren van kindgesprekken.
Plusklas hogere groepen (5-8) Kinderen die in aanmerking komen voor plusklas
komen voor 5 lessen in een plusklas bij Amanda. Hierop volgt een verslag en
feedback naar de docent om dit in de klas te kunnen inbedden.
Plusklas is juist niet gericht op verrijking, maar juist op onderprestatie ten
opzichte van potentie. Verrijking is immers in de klas aanwezig middels de
arrangementen.
In het IB overleg wordt feedback gegeven om eenduidige richting te handhaven.
Samenwerking met Erasmus Universiteit gericht op kinderen. Een pilot start met
een lessenreeks over gaming en filosofie (groep 7-8) en een workshop over
kinderrechten (groep 5-6). Er kunnen per onderdeel maximaal 15 leerlingen met
leerhonger meedoen. Er is waarschijnlijk animo vanuit meer kinderen. Dit wordt
aan het eind van het jaar geëvalueerd.
Amanda geeft een praktijkvoorbeeld.
Tevens wordt op leerkracht niveau aandacht besteed aan kennis over omgang
met bijvoorbeeld hoog sensitiviteit. Mede aandacht over sociale cohesie in
gesprek met socioloog.
4.
Jaarverslag school
Jaarverslag is goedgekeurd door BOOR. BOOR heeft het nu ingediend bij de
gemeente. Dit wordt gebruikt ter verantwoording van enkele subsidies.
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5.
Scholen op de kaart
Op de informatieavond in groep 8 waren vragen over de mogelijkheden om af te
wijken van het advies van school (januari). Dit mag indien de CITO-score hoger is
(mei). De inschrijving van scholen is in maart.
Indien CITO-score hoger is dan het advies, moet school het advies herbeoordelen
en eventueel aanpassen.
Scholenopdekaart.nl geeft aan in hoeverre leerlingen nog steeds functioneren op
het adviesniveau. Deze informatie wordt gegenereerd door scholen en verzameld
door DUO. Dit is het tweede jaar dat de cijfers worden gepubliceerd.
Helaas kan je niet direct zien waardoor verschuiving van advies naar VO aan ligt.
Het is uit de cijfers niet duidelijk of het advies niet juist was, of dat de opvolging
van het onderwijskundig rapport (OKR) binnen de VO school niet volledig is
geborgd.
Deze resultaten zijn goed om meer overleg te hebben tussen Margriet en
omliggende middelbare scholen. Dit kan alleen maar leiden tot betere afstemming
van het schooladvies. Dit kan ook meer inzicht geven in welke scholen bij welke
leerlingen passen. De Margriet zal nooit een middelbare school voorschrijven,
maar kan wel adviseren om op een school te gaan kijken die vanuit inzicht goed
kan passen bij een kind.
6.
Jaarverslag MR 2016-2017
Concept Jaarverslag is voorgelegd aan MR. Deze staat beschikbaar in de gedeelde
map van deze vergadering. Overige MR leden kunnen komende weken (<31-122017) feedback geven.
7.
Staking 12 december
Margriet heeft medewerkers opgeroepen om deel te nemen aan de landelijke
stakingsbijeenkomst. 13 medewerkers hebben hier gehoor aan gegeven tot nu
toe. De MR ondersteunt het doel van de staking en juicht de oproep van de
directie toe.
8.
Terugkoppeling daltonouderavond, daltonhandboek en studiedag
De avond had 12 ouders als deelnemer. Er is actief met ouders aan de slag
gegaan om de daltonwaarden in de praktijk te brengen (zowel op school als
thuis). Ouders waren enthousiast over de avond.
Onderzocht wordt hoe nog meer animo kan worden gegenereerd voor
ouderavonden.
Daltonhandboek is beschikbaar. Hierin staat hoe daltononderwijs wordt
vormgegeven op de Margriet. Dit wordt ook genoemd in de nieuwsbrief.
Studiedag over keuzewerk. Kinderen een eigen inbreng geven om keuzewerk te
doen. Op dit moment is er te veel vrijheid. Hierin gesproken over differentiatie op
basis van leerlingbehoefte. Bijvoorbeeld vrijheid binnen kaders bieden.
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9.

Actiepunten

Nummer Datum
39
40
41
43

44

45

Onderwerp

Doel

Wie

Wanneer

Status

Evaluatie docenten
meegroei met groep
14-9-2017 Jaarverslag MR 20162017
14-9-2017 Jaarplan MR 20172018
26-10-2017 Scholenopdekaart

Evalueren resultaat

Huib

1-4-2018

Verslaglegging

Eltjo

13-10-2017

Opgenomen
in Jaarplan
Afgerond

Planning voor schooljaar

Huib en
Marloes
Arwen

13-10-2017

Afgerond

7-12-2017

Afgerond

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

Afgerond

Ouders ontvangen nu
Huib
geen emails meer die
gestuurd worden aan mr@demargriet.nl. Dit is
niet handig.
Outlook Office 365
verhindert dit volgens
Marc (IT).
Huib stuurt mailtjes door
vanuit de margriet
mailbox aan de ouders.
Laten uploaden van de
Eltjo
notulen sinds maart
2017
Stukje in nieuwsbrief
Arwen

7-12-2017

Afgerond

Lijst maken

Eltjo

15-2-2017

Inplannen vergadering
mei/juni 2018

Eltjo

1-4-2018

Feedback geven over
concept verslag (oa
daltonkwaliteit en citoscores)
Eltjo stuurt link naar
jaarverslag.

Allen

31-12-2017

11-5-2017

46

26-10-2017 Aanvullen notulen

47

7-12-2017

48

7-12-2017

49

7-12-2017

50

7-12-2017

Verslag MR
vergadering 7-122017
Lijst voor schrijven
stukje in nieuwsbrief
Terugkoppeling
sociaalveiligheidsplan
Jaarverslag MR

Scholenopdekaart.nl
geeft aan waar kinderen
van De Margriet zitten
qua niveau na 3 jaar
verlaten. Dit wordt
verder meegenomen in
de vergadering van 7
december 2017.

1-11-2017

15-2-2017

10.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Huib heeft mail gekregen van een ouder: ouderbetokkenheid is lager dan
verwacht. Huib heeft dit intern doorgespeeld en ook aan de OC voorgelegd.
Inzetten van contactouder én leerkracht. Dit is zo in de OC besproken en gestart
met deze aanpak. Dit wordt ook binnen het team van de Margriet besproken.
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11.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 15 februari 2018.
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