
 
 
 
 

MR DKD: OBS De Kleine Dichter 

  

 

Notulen MR DKD |   4 april -  19.30 uur  

Voorzitter: WW  

Notulen: KG 

Aanwezig: WW, FO, MG, KG, AK 

 

1: Opening, vaststellen agenda en mededelingen  

- De bijeenkomst van afgelopen dinsdag over het groen in de wijk voegen we toe aan 

de agenda.  

- Mail van de MR gaat via Outlook. Inbox was leeg, dus verzoek aan FO om nogmaals 

de SPO te mailen om het e-mailadres door te geven.  

 

2: Notulen vorige vergadering incl. actielijst  

- Website moet aangepast worden. Marco heeft er nog geen tijd voor gehad. Wouter 

ondersteund door alvast foto’s toe te sturen. 

 

3: Rondje langs de velden  

- Notulen GMR zijn gedeeld met de MR.  In de GMR zijn verschillende zaken aan de 

orde gekomen o.a. verplaatsen tijden van de MR.  

- Enquete over werkdruk bij DKD. Wordt geagendeerd voor de volgende keer. Vanuit 

team zijn goede suggesties gekomen. Onderbouw komt er minder gunstig uit. 

Enquête geeft meer inzicht. 

- Evaluatie doven en slechthorenden. Met betrokken leraren gesproken over hoe het 

gaat. Wens is dat er een protocol/beleid komt. Waar liggen grenzen, wat past binnen 

de groep. Directie gaat dit oppakken.  

- Afgelopen dinsdag studiedag; gesproken over ouderparticipatie; hoe zien we dat 

voor ons. En over vakmanschap. Eén en ander komt in het jaarplan.  

- De aanpak van de school op de dag van de aanslag is positief ervaren. Wel goed om 

dit vast te gaan leggen in een protocol. Met name aandacht voor deurenbeleid. 

Directie pakt dit op.   

 

4: Concept formatieplan 

Directie ligt het concept formatieplan toe. Financieel staat het er goed voor. Reserves zijn 

weer opgebouwd. Momenteel staat er 1,5 fte open. Na de meivakantie worden deze 

vacatures open gezet. Er komen open sollicitaties binnen. Goed teken dat de school 
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interessant wordt bevonden door leraren. Het definitieve formatieplan volgt voorafgaand 

aan volgende overleg.      

 

5: Vakantierooster (instemming) 

We hebben de keuze om ofwel voor twee aaneengesloten weken meivakantie te gaan, of 

om deze vakantie te splitsen in een (ruime) week meivakantie en een week in juni. Het is 

aan de PMR om een uiteindelijke keuze te maken voor die dagen. Het heeft namelijk wel 

consequenties voor het aantal studiedagen.  

 

Leraren hebben gestemd en de meeste stemmen gingen uit naar twee aaneengesloten 

weken in mei (11 om 13).   

De voorgestelde studiedagen worden vastgesteld. WW geeft de tip om tijdens een 

studiedag naar een Next learning Congres te gaan.  

 

6: Cito Resultaten bespreken (advies) 

Directie ligt de resultaten toe. De tussenevaluatie is anders vormgegeven. Hier is tijdens de 

vorige vergadering ook over gesproken. Per minibouw zijn de resultaten aan elkaar 

gepresenteerd, tezamen met een plan van aanpak voor de rest van het jaar. Leraren hebben 

deze aanpak zeer positief ervaren.   

Resultaten op spelling vallen tegen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de start van de 

nieuwe methode. Het komt vaker voor dat resultaten dan eerst slechter worden en na 

verloop van tijd beter worden. We zitten nog in een gewenningsproces. 

 

WW: Resultaten op woordenschat vallen negatief op.   

Leerkrachten: Woordenschat zit in Staal. Volgend jaar meer focus op begrijpend lezen. Dit 

samen met veel lezen moet de woordenschat doen verbeteren. 

 

7: Opvolging nav reactie DKD op MR reactie op de kwaliteitsenquête.  

Directie heeft namens DKD gereageerd op het advies van de ouderleden.  

De oudergeleding is heel tevreden met de reactie. Ze zien welk graag dat er een standpunt 

wordt ingenomen over het aanbieden van Engels.  

Standpunt van directie is dat hier geen prioriteit aan wordt gegeven. Met name omdat uit 

onderzoek blijkt dat er nauwelijks verschil zit in het rendement als je in groep 1 of groep 7 

begint met Engels. Hier gaat de school een definitief standpunt over innemen.     
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8: Sollicitatiegesprekken met nieuwe leerkrachten 

Directie vraagt of oudergeleding aan wil sluiten bij de sollicitatiegesprekken die na de 

meivakantie worden uitgezet. De oudergeleding wil heir graag bij aansluiten, indien in te 

passen in de agenda’s.  

 

WW geeft het advies om een assessment af te nemen bij de sollicitanten. Hij gaat navraag 

doen naar mogelijkheden hiervoor.  

 

9. Speelgelegenheden omgeving 

Zowel directie als WW hebben contact gehad met de gemeente over speelgelegenheid nabij 

de school. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om gedurende de periode van 3 jaar dat er 

gebouwd wordt aan de overkant, een speelgelegenheid te creëren. Voorbeeld door 

aanpassingen aan het schoolplein. Dat is al een lang gekoesterde wens van de school en de 

buurt. Het plein daagt nu onvoldoende uit. 

 

10. Interessante stukken vanuit de GMR  

- MR Reglement (instemmen) - akkoord bevonden 

- Tijdstip vergaderingen MR (advies) - in juni vergaderdata voor volgend schooljaar 

vaststellen. Hierbij wordt rekening gehouden met vaststelling begroting en andere 

besluiten/adviezen.  

- Ziekteverzuim (ter informatie) -  

- Voorjaarsnota (ter informatie) 

- Proces voor begroting (ter informatie) 

    

11. Input MR Nieuwsbrief 

Verkiezing voor nieuw MR-lid omdat WW gaat stoppen. 

 

12. Rondvraag en sluiting  

KG heeft ouder bereid gevonden die mee wil denken over andere indeling nieuwsbrief. 
Neemt hier contact over op met directie. 

 

WW is vanaf juni een aantal maanden vrij en biedt hulp aan. Leerkrachten gaan hierover 
nadenken. Komen we de volgende vergadering op terug.  

 

KG; Hoe nu verder met stoppen met lezen in de ochtend in de kleuterklassen? Volgt een 
evaluatie. Daarna beslissen hoe verder en dit goed communiceren.  
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8: Actiepunten 

 

Wie Wat Wanneer  

MR/Team Waar laten we oude notulen 
en jaarverslagen van de MR? 
Hoe archiveren we? 

 

Marco Alle notulen van de site, 
behalve van dit jaar en 
jaarverslag MR 2018 

Z.s.m 

Directie  Protocol Doven en 
slechthorenden 

n.t.b. 

Directie  Protocol noodsituaties (n.a.v. 
aanslag) – m.n. aandacht voor 
deurbeleid 

n.t.b. 

MR/Team Vergaderdata vasstellen – 
nieuwe tijden?  

Vergadering juni 

   

  

 


