
   
 

   
 

DE DORPSSCHOOL 
MR-AGENDA 
21-09-2020 

B = bijlage, S = bespreken,  
K= ter kennisgeving,  
BE= Besluitvorming  
I = instemmen, A = advies 

MR-VERSLAG 
vastgesteld: 

tijd onderwerp door  Actie door / afspraken / vaststelling 

19.30 Kennismaking OR VZ S  

20.00 Evaluatie 
jaarverslag  

Directie B Sharepoint 
Kunnen de ouders van de mr ook in sharepoint? 
Melvin navragen. 
Rapportfolio 
We starten dit schooljaar met mijn rapportfolio. 
Het is alleen digitaal, niet op papier. Misschien in 
groep 8 op pdf of op papier. 
Kinderen kunnen ook dingen toevoegen, kunnen ze 
ook dingen wijzigen of verwijderen? 
De cijfers komen als bijlage in het rapportfolio. Het is 
nog niet duidelijk wanneer de Cito uitslagen in het 
rapportfolio komen. 
IPC komt hier wel in terug, de groeipunten komen in 
het rapportfolio, -ik kan het nog niet –ik ben aan het 
oefenen – ik kan het. Sebnem wil dit in de volgende 
vergadering laten zien. 
Kinderen moeten in de toekomst zelf 
(mede)verantwoordelijk zijn voor hun portfolio. 
Ouders kunnen het rapportfolio altijd inzien. Vraag: 
Hoe gaat dat dan met oudergesprekken en kijken 
ouders er wel in? Antwoord: Ouders/leerlingen en 
leerkracht krijgen meldingen als er iets is toegevoegd. 
Schrijfonderwijs, geen werkgroep. 
Mindmap, doorgaande lijn is er. Corrie wil dit de 
volgende keer laten zien. 
Boeiend buitenonderwijs  
Brief met info is naar ouders gegaan, canon van 
Bathmen daar zijn ze druk mee bezig.  

 
20.15 

Verkiezing MR 
Oudergeleding 
-hoe staat het 
ervoor? 

VZ S Fijn dat Kariene erbij is gekomen. 

20.30 Evaluatie begin 
schooljaar 
Startgesprekken  

Leerkrac
hten 

S Start; ging prima. Duidelijkheid over communicatie in 
parro. Wat kan je in Parro melden als ouder en 
wanneer bel je de school? Na kwart over 8 kunnen de 
meeste   leerkrachten moeilijk meteen terug 
reageren. Er komen dan leerlingen in de groep. IDEE: 
Uitleg en gebruiksafspraken Parro naar ouders sturen? 
Of in ieder geval naar de nieuwe ouders. 
Infoavond: Ging niet door. 
Het is rustig in de school zonder ouders. Soms ook wel 
lastig omdat je ouders minder spreekt.  Vraag; Het 
naar buiten gaan is nog niet duidelijk. Is er nog 1 
uitgang voor de groepen? 
Informatieavond voor groep 8 is laat gecommuniceerd 
en via teams gedaan en dat ging erg goed. 
De powerpoint was niet voor alle ouders duidelijk, ze 
missen de mondelinge uitleg erbij. 



   
 

   
 

20.45 Budget vaststellen 
MR 

Directie S Er is 250 euro beschikbaar, bij scholing of cursus kan 
er extra geld bijkomen.  
Er is een cursus MR start online en daarna effectief op 
locatie. Frederieke geeft zich hiervoor op.  
Info mr, goedkope versie aanschaffen. Wellicht via de 
bond? 

21.00 MR kalender 
vaststellen  
-punten 
controleren/ 
aanvullen 
-lijst contact info 
-plannen afsluiting 
schooljaar 

VZ S Verkiezing niet in januari maar in april. 
Wie zit er in de GMR? 
We krijgen notulen en daar kunnen we op reageren. 
Lijst contact info is er niet meer, wel een app en mail. 
Dit is voldoende. 
We plannen de borrel later dit schooljaar. 

    Corona 
We zijn bezig met een document. Daarin staat wat we 
met leerlingen / groepen doen die niet naar school 
kunnen door ziekte van de leerling /leerkracht of 
wanneer de scholen weer moeten sluiten. 
De mr wil hier graag over meedenken en erover 
geïnformeerd worden. 
Vraag ventilatie; hoe zit dat in de school? Ramen 
openen kan niet altijd, is ook koud straks in de winter. 
Jera vraagt dit aan Karin/Frank 

21.15 -Info GMR 
(notulen) 
- Info Leerkrachten 
/Team  
- Info4@all  
- Rondvraag 

VZ  Geen info GMR 
rondvraag 

 


