
NOTULEN 
 

Notulen MedezeggenschapsRaad 
WOENSDAG 9 september 2020   20.00-22.00 uur 
Locatie DDV 
 
Deelnemers: Inez, Klaas, Martin, Carolien, Bram, Margriet, Yolanda, Lennart, Baukje 
  
 
Welkom 
 
Notulen 18 mei (=25 mei) 
De notulen zijn met enkele aanpassingen goedgekeurd en worden door Yolanda op de 
schoolsite geplaatst. 
 
Notulen 17 juni  
De notulen zijn goedgekeurd. Voortaan zet Inez de goedgekeurde notulen op de schoolsite. 
 
Actielijst en besluitenlijst doornemen 
 
Jaarplanning 2020/2021 MR doornemen 
Geen opmerkingen. 
 
Jaarverslag 2019/2020 
Lennart gaat het jaarverslag maken. 
 
Agendapunt 1: Schoolplan (vierjaren plan) 
Het jaarplan is bedoeld voor alle personeelsleden van de Dr. De Visserschool en De 
Rietvink. Om voor iedereen inzichtelijk te hebben waar het komende jaar de focus ligt is 
het jaarplan opgesteld. Het is een werkdocument dat is gekoppeld aan het schoolplan. 
Een aantal speerpunten: 
- het didactisch handelen; we maken een overstap van het IGDI model naar Twaalf  
Bouwstenen 
- op de DDV van drie stromenland naar twee stromenland 
- bewegend leren 
- samenwerking stimuleren (open deuren) 
- inhoudelijk feedback geven op het werk van kinderen 
- klassenmanagement 
- sociogram; tweemaal afnemen in een schooljaar 
- communicatie 
- ouderportal  
- oudergesprekken via Google Meet 
 
Speerpunten voor de stuurgroepen zijn: 
Onderwijs en Kwaliteit: 
- rapportfolio verder ontwikkelen 
- hoe communiceer je in het rapportfolio 
- beoordeling door externen 
- gepersonaliseerd leren 
 
 
 



SEO: 
- kind gesprekken 
- gedragsregels 
- ervaren van geluk 
- twee nieuwe vertrouwenspersonen: Sabine en Lennart 
Internationalisering en Burgerschap: 
- Engels verbeteren 
- verborgen impact (milieu) 
- samenwerking met Internationale School (DDV en RV) 
- duidelijk standpunt sinterklaasviering (we houden ons aan de richtlijnen van PCPO) 
- debatteren als vast onderdeel van de ateliers 
Cultuur:  
- leerlijn per groep; alle facetten moeten aan de orde komen 
- zichtbaar maken van kunstwerken in de school op alle locaties 
ICT: 
- vaardigheden 
- inzet Google Classroom 
- inloggen via pictogrammen (groep 3 en 4) 
Natuur en Techniek: 
- moestuin gebruik 
- natuurwandeling 
- uitvindfabriek 
- zonnebloemactie 
 
Agendapunt 2: Verantwoording begroting ouderbijdrage De Rietvink 
De ouders OMR RV hebben de stukken ontvangen en goedgekeurd. 
 
Agendapunt 3: Profilering MR 
Door Inez wordt een stukje geschreven over de MR inclusief foto’s van de leden 
(Nieuwsflits/website school). 
 
Agendapunt 4: Leerlingenpeiling sociale veiligheid en welbevinden 
basisonderwijs 2020 & Peiling bovenbouwleerlingen 
Leerlingenpeiling sociale veiligheid en welbevinden basisonderwijs 2020: 
De resultaten van het onderzoek worden per vraag vergeleken met één of meerdere 
landelijke referentiegroep(en). Onze scholen scoren landelijk goed! 
Aandachtspunt op DDV is: 
De DDV zou landelijk gezien meer aandacht kunnen besteden aan: 
 - 'De leerling leert voor zichzelf op te komen' 
 - 'De leerling durft mening te geven in de klas' 
 - 'De leerling is niet bang voor andere kinderen’ 
Hoe kunnen we dit verbeteren? 
- Rots en Water training 
- SEO Methode Kwink 
Alleen op de DVV is een onderzoek geweest naar: Terug naar school Basisonderwijs 2020. 
Een interessant onderzoek betreffende onderwijs tijdens de Covid 19 periode. Het 
onderzoek is ingevuld door groep 5 t/m 8. 
Conclusie van het onderzoek: de kinderen waren blij dat ze weer naar school mochten! 
 
Agendapunt 5: Komend schooljaar 
- Op de RV komt in januari extra ondersteuning i.v.m. grootte van groep 1. Deze 
ondersteuning zal er iig in de ochtenden zijn. 
- Fase 1 van de verbouwing op de DDV is klaar. Fase 2 volgt in dit schooljaar. 
- Luchttoevoer in twee ruimtes van de RV moeten nog worden gecontroleerd. 



- Digitaal onderwijs: Google Classroom blijft actief, daar staan de lessen in die de kinderen 
kunnen maken als ze niet naar school kunnen. Daar staat ook een link in voor Google Meet 
mocht het een meerwaarde zijn om met de klas mee te kijken. Chromebooks mogen 
opgehaald worden, om thuis te gebruiken. 
Thuiswerken: eenduidigheid in aanpak door leerkrachten. 
-Op welke wijze kan het persoonlijk contact, in de Covid 19 periode, tussen ouders en 
leerkrachten zo goed mogelijk plaatsvinden? Inez gaat dit onderzoeken. 
 
 
Agendapunt 6: Nieuws vanuit de GMR 
Er is nog geen vergadering geweest. 
 
Afsluiting 
 
 
 
 
   
 
 


