
DE DORPSSCHOOL 
MR-AGENDA 
12-04-2021 

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

MR-VERSLAG 
vastgesteld: 

tijd onderwerp door  Actie door / afspraken / vaststelling 
Kariene is afwezig. 

19.30 Notulen 27-01-2020 VZ S Vastgesteld. 
 
De vraag aan de directie is toegelicht. 

19.40 Opbrengst analyse CITO  Directie S Volgende vergadering agenderen. Esther 
heeft het afgerond. Moet nog met directie 
besproken worden.  
 
Begrijpend lezen grootste deuk 
opgelopen. Ook is dit landelijk terug te 
zien.  

20.00 Concept formatie  Directie K Op de studiedag zijn we uiteengegaan in 
bouwen. Per bouw hebben we de 
formatie besproken. We hebben 
verschillende opties besproken. In de 
middag hebben we elkaar vragen kunnen 
stellen over de opties. 
Krijgen we 10 of 11 groepen?  
Hoe gaan we extra geld inzetten, mag 
het voor de formatie? Menukaart NPO-
middelen komt in juni. Het is nog 
onbekend of we het mogen besteden aan 
het vormen van kleinere groepen.  
 
Nu hebben we geld voor extra handen 
(tot aan de zomervakantie). Dit is 
verdeeld over alle groepen. 
Onderwijsassistent groep 5, pedagogisch 
medewerkers in de groepen 1-2.  
Bram i.p.v.de Krachtklas en Jordy en 
Leonie hebben uren uitbreiding gekregen 
door vertrek van Kimberley en Nicole 
(werklustmiddelen). Student Carmen 
komt er ook bij.  
Er is nog 11.000 euro beschikbaar. We 
kunnen dan per week 2 dagen een 
leerkracht inzetten of een 
onderwijsassistent voor meerdere dagen. 
Is er hier behoefte aan? Hoe in te zetten? 
De leerkrachten bespreken dit in hun 
bouw.   

20.20 Concept schoolgids 

https://www.dedorpsschoo
l.nl/bestanden/517803/D-
schoolgids-2020-2021.pdf  

 

Directie S Gegevens komen uit ‘scholenopdekaart’.  
Meivakantie is nog onbekend. 
Rooster vakantiedagen nog doorgeven 
aan de MR. 
Veel inhoud is nog zelfde gebleven.  
Extra regel bij ouderbijdrage: kinderen 
worden niet uitgesloten bij activiteiten als 
de ouderbijdrage niet is betaald.  
 
Brief zelftesten besproken. Leerkrachten 
krijgen een setje sneltesten mee naar 
huis.  
 

https://www.dedorpsschool.nl/bestanden/517803/D-schoolgids-2020-2021.pdf
https://www.dedorpsschool.nl/bestanden/517803/D-schoolgids-2020-2021.pdf
https://www.dedorpsschool.nl/bestanden/517803/D-schoolgids-2020-2021.pdf


GGD beslist per situatie en zij nemen 
contact op met school. Contactpersoon 
wordt geïnformeerd als het nodig is.  

20.40 MR- verkiezing VZ S In de parro is er al een bericht uitgedaan. 
Nog even een reminder met einddatum 
versturen (woensdag 21 april). 
Inmiddels zijn er drie mensen die zich 
hebben aangemeld.  

20.50 GMR info  VZ S David is uit de GMR.  
Geen vertegenwoordiger van de MR.  
Jera heeft met Martijn Lelieveld gebeld.  
GMR werkt op bestuursniveau en niet op 
schoolniveau. 
 
Als er vragen zijn, kunnen we die gewoon 
altijd mailen naar gmr@opo-deventer.nl  

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

  Mijnrapportfolio: sommige groepen 
hebben gekozen om de gesprekken voor 
de cito resultaten in te plannen. Zij 
hebben geen dubbele gesprekken gehad.   
Weinig terugkoppeling gehad van ouders.  
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