
MR notulen 22 februari 2022 
 
Aanwezig  : Babette, Simone, Ruud, Lonneke, Caroll, Lisette, Imke en Nicole  
Notulist  : Nicole 
 
 
Schoolreis: 
De bestemming van het schoolreisje wordt vanaf dit schooljaar per leerjaar vastgelegd zodat voor 
ieder jaar van te voren vast staat waar de groep naar toe gaat. 
 
 
Parro: 
Er zijn nog veel ouders die de Parro-berichten niet lezen doordat ze niet actief zijn op deze app. Deze 
ouders missen belangrijke informatie. Leerkrachten kunnen zelf zien hoeveel en welke ouders de 
berichten lezen. Om te stimuleren dat ouders hun parro-berichten wel lezen, kunnen leerkrachten 
tijdens de komende ouderavonden de noodzaak hiervan nogmaals melden.  
 
 
Turfje naar Nieuwsbrief: 
De verandering van Turfje naar Nieuwsbrief is niet voor alle ouders een duidelijke overgang geweest. 
De Nieuwsbrief komt in de spambox terecht. Het is goed om hier een Parrobericht over te sturen, om 
ouders hier (nogmaals) op te attenderen. 
 
 
Opbrengsten 
Schoolweging: 20.7 (categorie 20-21) 
Spreiding: 4.1 
 
Signaalwaarde 1F 85%, landelijk gemiddelde is 96%. 
Op Dirk van Veen wordt 1f over 3 jaar 99,4 procent van de leerlingen gehaald. 
 
Signaalwaarde 2F/1S afhankelijk van de schoolweging. Voor DvV = 68%, landelijk gemiddeld = 59% 
Op Dirk van Veen 2F/1S gemiddeld over 3 jaar door 89,9% van de leerlingen behaald (BL 91,1% en 
RW 81,7%). Ruim boven signaalwaarde en gemiddelde op basis van weging/spreiding.  
 
 
Tevredenheidspeiling 
De school scoort goed, zowel bij de leerkrachten-, als leerlingen-, als ouderpeiling.  
 
 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage en schoolreisbijdrage zijn dit schooljaar losgekoppeld van elkaar. De vraag om de 
ouderbijdrage is begin van het schooljaar al uitgezet. De bijdrage van het schoolreisje wordt 
gevraagd vlak voor het schoolreisje. Aan het eind van het schooljaar evalueren we in de vergadering 
of deze manier leidt tot volledige inning van het bedrag.  
 
 
Cultuur 
Er is een ‘go’ gegeven op het initiatief vanuit de cultuurcommissie voor een podium van 
terracottaklei op het schoolplein. 
 
 
 
 


