Medezeggenschapsraad Daltonschool De Margriet
Notulen
13-09-2018
Aanwezig:
Marloes, Raymond, Huib, Eltjo (Notulist),
Annemarieke, Joelle, Christa, Tjeerd, Britt, Laura en
2 nieuwe MR leden vanuit leerkrachten
Afwezig:
Joekjan
Volgende vergadering:
11-10-2018, De Margriet (Nolensstraat)

1.
Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.
Twee nieuwe MR-leden vanuit leerkrachten: Laura (IBer) en Elisa (groep 5a)
Herbenoeming functies is bij algemene instemming vastgesteld:
- Annemarieke (voorzitter)
- Christa (vice-voorzitter)
- Eltjo (secretaris)
2.
Vaststellen notulen vergadering en actiepuntenlijst
Notulen worden vastgesteld zonder aanpassingen.
3.
Besluit statuten overblijf stichting
Stichting is noodzakelijk vanwege wens om gebruik te maken van
betalingssysteem die alleen werkt met formele KvK inschrijving.
Verder is voordeel dat bestuursleden niet meer hoofdelijk aansprakelijk.
1. Vraag vanuit voorzitter: kunnen we het via de MR organiseren of moeten
we formele weg via “ledenvergadering” bewandelen.
MR oudergeleding stemt in om dit via de MR te organiseren.
2. Discussie over statutaire leden van bestuur in combinatie met
benoemen/schorsen. Drie bestuursleden opnemen in statuten.
Consistentie termijnen vaststellen balans.
4.

MR Jaarplanning
a. Vergaderdata
11 oktober 2018
8 december 2018
14 februari 2019
4 april 2019
27 juni 2019 (inclusief eten)
b. Jaarplan MR
MR volgt het schoolplan. Meestal maken een tweetal docenten een voorzet
voor het jaarplan. De docenten nemen dit op zich.
Punt om hierin mee te nemen: “meten” van welzijn kinderen in combinatie
met overige meetbare resultaten.

5.
Opstellen MR Jaarverslag
Secretaris stelt het MR jaarverslag op voorafgaand aan volgende vergadering.
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6.

Proces richting de centrale eindtoets 2019

Plan van aanpak opgesteld voor huidige groepen 8 om de resultaten van 20172018 te verbeteren. Deze resultaten hebben enkele oorzaken, zoals:
-

uitval van leerkracht (1 groep)
te weinig stilgestaan bij automatiseringsproces
toetshouding (advies was al binnen)
oefenen van toets
rustige omgeving voor de toets

Eén (halve) groep had heel goed gescoord (538). Eén groep heeft zeer slecht
gepresteerd (531). Eén groep heeft redelijk gescoord (534). Deze groep 8 was
door de jaren heen al lager scorend. De groep 8 (2018-2019) scoort door de
jaren heen wel boven streefcijfers.
Op basis van deze evaluatie zijn verbeteringen in gang gezet. Er is vertrouwen
van BOOR, maar ze kijken wel mee. Directeur zal regelmatig bij bovenschoolse
directeur en kwaliteitspersoon afspreken om de stand van zaken door te nemen.
Er komt een extra doorloopdag vanuit BOOR. Verwachting is ook dat de Inspectie
langs zal komen.
Bij de huidige groepen 8 worden elke 3 weken voortgangsgesprekken gehouden
tussen directie, IBer en leerkrachten op sociaal-emotionele (pedagogisch klimaat)
en lesstof inhoudelijke leerdoelen. Mede extra ondersteuning van de leerkrachten
door middel van extra klasbezoeken en extra oefentoetsen.
MR blijft dit nauwlettend volgen.
7.

Prestatie resultaten eindtoetsen 2017-2018

Marloes neemt de toetsresultaten door. Streefniveau is 4.0 voor alle vakken.
DMT (technisch lezen, drie minuten toets) is voor alle groepen goed.
Spelling 3.0 is voor alle groepen goed (groep 4 net onder streefniveau)
Begrijpend lezen is goed voor alle groepen behalve groep 5 (mogelijk te maken
met onrust in de groep). Arrangementen voor begrijpend lezen zijn extra onder
de loep genomen en aangescherpt.
Rekenen en wiskunde is goed voor alle groepen, behalve groep 8.
8.

Actiepunten

Nummer Datum

Onderwerp

Doel

Wie

Wanneer

Status

39

11-5-2017

Evalueren resultaat

Huib

1-4-2018

48

7-12-2017

Lijst maken

Eltjo

15-2-2017

Opgenomen
in Jaarplan
Afgerond

49

7-12-2017

Inplannen vergadering
mei/juni 2018

Eltjo

1-4-2018

Afgerond

51

12-4-2018

Evaluatie docenten
meegroei met groep
Lijst voor schrijven
stukje in nieuwsbrief
Terugkoppeling
sociaalveiligheidsplan
Begroting 2018-2019

MR advies ten aanzien
van begroting

Eltjo

1-5-2018

Afgerond

2

52

12-4-2018

Verslag MR
vergadering 12-42018
Uploaden notulen

53

12-4-2018

54

13-9-2018

55

13-9-2018

56

13-9-2018

57

13-9-2018

Opstellen MR
jaarplan
Opstellen MR
jaarverslag
Verslag MR
vergadering 11-92018
Nieuwe leden

58

13-9-2018

Uploaden notulen

Stukje in nieuwsbrief

Liselotte

1-5-2018

Afgerond

Laten uploaden van de
notulen tot en met 15
februari 2018
Concept MR jaarplan

Eltjo

1-5-2018

Afgerond

Docenten

11-10-2018

Concept MR jaarverslag

Eltjo

11-10-2018

Stukje in nieuwsbrief
(voorstelstukje)

Christa

20-9-2018

Toegang tot MR-mailbox Huib
Website
Toegang Dropbox
Eltjo
Laten uploaden notulen Eltjo
tot en met jaar 20172018

20-9-2018

20-9-2018

7.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Er is een groep leerkrachten naar de staking manifestatie geweest.
Er is discussie over de toegang tot de school van ouders na 8.30. MR vindt het
goed om aan te leren dat het belangrijk is om op tijd te komen.
8.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 11 oktober 2018.
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