Medezeggenschapsraad Daltonschool De Margriet
Notulen
15-02-2018
Aanwezig:
Tjeerd, Raymond, Joelle, Huib, Christa, Arwen
(Notulist), Annemarieke, Britt, Joekjan en Liselotte
Afwezig:
Eltjo, Britt en Marloes
Volgende vergadering:
15-2-2018, De Margriet (Nolensstraat)

1.
Opening, vaststellen agenda en mededelingen
Agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.
2.
Jaarrekening 2016-2017 en Begroting 2017-2018 van de
Oudercommissie
Yunus Oksak, de penningmeester van de OC vertelt over de jaarrekening 20162017:
• De kascontrole is nog niet afgerond
• De uitgaven zijn hoger dan inkomsten vanwege de tegenvaller dat 80%
van de ouderbijdragen zijn binnengekomen i.p.v. de begrote 90%.
• Er is € 2.137 uit de reserve gehaald om het resultaat sluitend te maken
• Het blijkt soms lastig om kosten goed te kunnen onderbrengen; wat is een
excursie? wat is een schoolreis?
• Het advies is gegeven om alle reiskosten als een aparte kostenpost te
benoemen.
• Naast de reserve heeft de OC een potje voor de kosten van de SKVR en
het Margriet initiatief.
• Op dit moment is de reserve € 20.000, dit bedrag acht de OC te hoog,
€ 5.000 lijkt voldoende. Het bedrag zal worden ingelopen d.m.v. het
Margriet initiatief.
De MR is akkoord met de jaarrekening, indien de kascommissie een positief
advies geeft.
Yunus vertelt over de begroting 2017-2018
• Voor dit schooljaar is er al 80% van de begrote ouderbijdrage binnen, een
herinnering volgt volgende week
• Er komt geen buffer meer in de begroting om te voorkomen dat ouders
niet meer willen betalen omdat er al veel geld is.
• De ouderbijdrage is vastgesteld op € 75 per kind.
Aanvullend:
• Martijn zoekt nieuwe ouders voor het Margriet initiatief. Cait zal aansluiten
namens de OC en er zal een stukje worden geschreven in de nieuwsbrief.
3.
Vaststellen notulen vorige vergadering en actiepunten lijst
Op een paar spellingfoutjes na worden de notulen goedgekeurd. (… Rebeca als
…./ Natasha/ Zoltan = Anna)
4.
Kinderraad: Michelle
Michelle komt vertellen over de kinderraad:
• Elke groep 5 tot en met 8 heeft een gekozen vertegenwoordiger.
• De onderwerpen worden aan het begin van het jaar vastgesteld en sluiten
aan bij de schoolontwikkeling; Sociale Veiligheid, Dalton, etc.
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De agenda wordt aangevuld met ideeën en wensen die in de loop van het
jaar opkomen waaronder de evaluaties van feesten.
Onderwerpen die de kinderen aandragen zijn bijvoorbeeld: de overblijf,
concentratie, stink wc’s, een wens voor een extra basketbalnet, de wens
voor een sporttoernooi tussen de NS en de NHK.
Een idee is om de ouderbetrokkenheid op de agenda te zetten. Echter de
OC is ook bezig met dit onderwerp.
Na elke kinderraad schrijft één van de leerlingen een stukje voor in de
nieuwsbrief en bespreken de vertegenwoordigers de besproken punten in
hun eigen groep. In sommige groepen gebeurt dit nog te weinig waardoor
de vertegenwoordiger niet altijd beslagen ten ijs komt.
Notulen van de kinderraad worden verspreid onder de leerkrachten, de
leden van de OC en de MR. Daarnaast kunnen ouders deze lezen via een
link in de nieuwsbrief. De leden van de OC kunnen de evaluaties van de
kinderen meenemen in hun plannen voor het komende jaar.

5.
Overzicht vakantiedagen en roostervrije dagen inclusief uren
berekening 2018-2019
• Het overzicht is gemaakt in hetzelfde stramien als vorig jaar
• Bij de berekening wordt uitgegaan van een schooljaar van 1 oktober tot en
met 30 september
• De schoolvakanties in Rotterdam worden door Fokor bepaald.
• De MR geeft de school een positief advies.
6.
Overzicht aantal groepen 2018-2019
Volgend schooljaar houdt De Margriet 23 groepen op dezelfde locaties.
• Het leerjaar 7, met 60 leerlingen nu in 2 ½ groep, zal worden verdeeld in
2 groepen 8 van 30 leerlingen. De verdeling van deze groepen zal nog
nader worden bepaald. De ouders en kinderen van groep 7 zullen hiervan
vóór de werkweek op de hoogte worden gebracht en mogelijk om hun
mening gevraagd.
7.
Personele mededelingen
De collega’s hebben onlangs hun “Taakformulieren” moeten inleveren. Hierop
geven zij aan of zij bijvoorbeeld een dag meer/ minder willen gaan werken en
hun keuze voor een groep.
• Komend schooljaar komt er een vacature intern begeleider wegens vertrek
van Arwen
• Er zal worden nagedacht over nut en noodzaak tot beleid m.b.t. het
meegaan met de groep of niet. Eventueel zal dit ook worden geëvalueerd
met kinderen in desbetreffende groepen.

8.

Actiepunten

Nummer Datum

Doel

Wie

Wanneer

Status

11-5-2017

Evalueren resultaat

Huib

1-4-2018

46

Evaluatie docenten
meegroei met groep
26-10-2017 Aanvullen notulen

Eltjo

1-11-2017

47

7-12-2017

Laten uploaden van de
notulen sinds maart
2017
Stukje in nieuwsbrief

Opgenomen
in Jaarplan
Afgerond

Arwen

15-2-2017

39

Onderwerp

Verslag MR
vergadering 7-122017
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48

7-12-2017

49

7-12-2017

50

7-12-2017

Lijst voor schrijven
stukje in nieuwsbrief
Terugkoppeling
sociaalveiligheidsplan
Jaarverslag MR

Lijst maken

Eltjo

15-2-2017

Inplannen vergadering
mei/juni 2018

Eltjo

1-4-2018

Afgerond

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

Allen

31-12-2017

Afgerond

9.
Rondvraag en w.v.t.t.k.
Vragen:
• Klopt het dat er geen verjaardag uitnodigingen mogen worden uitgedeeld
in de klas? Nee
Mededelingen:
• Op de NHK werd door ouders benoemd dat het 10 minuten gesprek in
groep 8 vrij kort is. Op de NS was dit 15 minuten. Wordt volgend jaar
meegenomen in de tijdplanning
• Ouders valt op dat groep 6 meer huiswerk lijkt te hebben dan groep 8.
Aan dit onderwerp wordt gewerkt door de staf en de bouwen. Er wordt
gekeken naar o.a. doelen en tijdbelasting.
• Door een project van de Gemeente Rotterdam en de inzet van Raymond
krijgen alle groepen 2 schaaklessen aangeboden. Er zijn onderhandelingen
gaande over een vervolg. Leuk!
10.
Sluiting
De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering is 17 mei 2018.
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