
Notulen dinsdag 20 maart 2018 

Afwezig: Margot 

 

Notulen vorige vergadering: Vastgesteld 

 

Mededelingen:  
-Jessica kan 6-6 niet ivm verplichtingen op het werk.  

-John heeft per 1 mei een nieuwe baan. 

 

GMR: Karin is daar vorige week geweest. Over aankomende staking 13 april gesproken. Vanuit 

bestuur worden leerkrachten niet doorbetaald. Leerkrachten krijgen de keuze wat te doen, 

afhankelijk daarvan beslist Marion wat die dag te doen. Ook gesproken over vermindering 

werkdruk. Deze school heeft 8000,- gehad om dit naar eigen inzicht te gebruiken vanuit eigen 

middelen. IBP beleidsplan: gaat veel veranderen in bescherming privacy. MR regelement: concept 

aangemaakt, was nog niet goed genoeg. Wordt aan gewerkt. 

 

MR gelden: MR heeft toestemming gegeven 1100,- extra in te zetten voor het schoolreisje.  

Huidige stand van zaken besproken. Komt aan het eind van het jaar een duidelijk overzicht hiervan.  

 

Concept invoering overlegmodel: In de GMR is toestemming gegeven dat aankomend schooljaar 

het overlegmodel wordt ingevoerd. Meer dan 50% van de leerkrachten is hiermee akkoord gegaan, 

waardoor het doorgaat. 

Er is een concept gemaakt, waar heel kritisch naar gekeken is. Team heeft hier daarna naar gekeken. 

Er zijn weinig opmerkingen over gekomen. Er wordt nu gewacht op het definitieve plan, waarna 

hier goedkeuring op gegeven moet worden. 

 

Verkiezingen: 

Harold wil blijven volgend jaar, maar weet niet of hij dit drie jaar wil doen. Dit is zijn derde jaar, 

dus hij moet zich officieel herkiesbaar stellen. Karin schrijft hiervoor een briefje voor de 

nieuwsbrief. 

Jessica wil blijven. 

John wil blijven.  

 

Evaluatie communicatie MR: 

John: Ervan bewust zijn elkaar op de hoogte te houden bij mailcontact, iedereen cc bijvoorbeeld. 

Harold: Vraagt zich af of we bekend zijn bij de ouders van school. We worden jaarlijks in de 

nieuwsbrief genoemd, met foto. Ook notulen zijn voor iedereen terug te vinden. Idee twee keer per 

jaar in de nieuwsbrief te vermelden wie in de MR zit en wat de MR voor ouders kan betekenen. 

Karin gaat hiervoor zorgdragen, in combinatie met het herkiesbaar stellen van Harold.  

Patricia: geen aanmerkingen 

Karin: geen aanmerkingen 

Jessica: geen aanmerkingen 

Marion: Ze vindt het vervelend dat het niet lukt vooraf een update te typen, gezien haar drukke 

werkzaamheden in de drie dagen dat zij er momenteel is. Is verder erg tevreden over de input van 

iedereen.  

 

Directie: 

-Update: Inrichtingsvoorstel en schoolfoto zet Karin nog in dropbox. Marion stuurt het volledige 

plan (groene plein plan) naar Karin, zet zij in dropbox.  

-Op 13-4 staat de staking gepland. Wordt nu een inventarisatie gemaakt welke leerkrachten die 

daaraan deel gaan nemen. Vanuit daar beslist Marion wat die dag te doen. Karin geeft aan dat het 

niet de bedoeling moet zijn dat collega's die niet staken bv extra kinderen in de klas krijgen, omdat 



een collega wel de keuze maakt te staken. Uiterlijk vrijdag moet iedereen aangegeven wat ze die 

dag willen doen. Leerkrachten worden die dag niet doorbetaald als zij ervoor kiezen te staken. 

-Groene plein: vanaf morgen mogen ze er op spelen. Er komt nog een officiele opening.  Driecant en 

Bloemaert gaan proberen fase 2 via Provinciale subsudie te bekostigen.  Hiervoor wordt een plan 

ingediend. Er komt een grote fietsenstalling waar Koolhoven,  Bloemaert en Driecant gebruik 

van gaan maken.  

-Personeel: Jolanda en Anita starten binnenkort weer met reintegreren. Margot blijft  voorlopig 

nog ziek, hier is goede vervanging voor geregeld. 

-Oudervereniging/ouderbijdrage: Marion en Harold hebben gesproken met de  penningmeester 

van de Panterijschool/Rendiefhof. Reden daar voor het oprichten van een  ouderverening was 

vooral meer betrokkenheid van ouders te krijgen, terwijl wij hier  behoorlijk wat ouders hebben die 

betrokken zijn bij school. Na het bezoek hadden zowel  Marion als Harold als conclusie 

getrokken dat het voor de Driecant geen meerwaarde heeft.  Het loopt prima hier zoals het nu 

gaat. Voorstel van Marion is het te laten zoals het is,  behalve bekijken hoe we Petra hierin 

kunnen ondersteunen/ontlasten. Is besproken met het  adviesorgaan, is niet noodzakelijk. Dit is 

akkoord.  

-Verantwoording ondersteuningsbudget 2017: Budget vanuit Plein 013, wat per hoofdlijnen  nog 

verantwoord moet worden. Er zijn standaard kosten die hiervanuit betaald moeten  worden 

(kinderen die naar SBO bv verwezen zijn). Marion geeft uitleg hierover, waarna  akkoord gegeven 

wordt. Karin ondertekent het ondersteuningsbudget.  

-Werkdrukvermindering: Vanuit de minister komt er 63.000,- aan gelden voor 

 werkdrukvermindering voor de Driecant. Bekeken moet worden met het team hoe dit het 

 komende jaar ingezet moet worden. Marion moet hier een bestedingsplan voor schrijven, 

 waarna akkoord gegeven moet worden.  

-Groepsverdeling 2018/2019: Voorstellen zijn de vorige keer gedaan. Voorstel E (2x groep ½ en een 

combi 2/3)   zou ingevoerd worden aankomend schooljaar. Door extra aanmeldingen zouden  de 

nieuwe kleutergroepen al met 25-26 kinderen starten. Nogmaals alles op een rij gezet,  daarom nu 

ervoor gekozen met 3 groepen 1/2 te starten. Daarnaast komt er een elke groep 3,  een combi 

3/4 en een enkele groep 4. Exacte verdeling aantal leerlingen moet hierin nog  gemaakt worden. 

Nu zijn er ook extra gelden vanuit de minister vrij gekomen, waardoor ook  de mogelijkheid 

bestaat dat een deel van die gelden gebruikt worden voor een extra  leerkracht. Dan kunnen 

we komend jaar hetzelfde aantal klassen behouden. Ook zou het nog  kunnen dat de ochtend 

gesplitst wordt (door het 0,6 Ft overschot) en de middag in combi.  

De ouders die het wellicht aangaat als er een combinatieklas komt zullen hierover per  brief 

geïnformeerd worden. Ook zal er dan ruimte zijn voor een inloopmoment komen. Dit  hangt ervan 

af waar de extra gelden voor ingezet gaan worden.  

 

Rondvraag: 

*Verzetten datum MR van 6 juni naar 5 juni 19.30u.   

*Marion: Willen we nog steeds foto's van de schoolfotograaf? Marion wacht nog even af 

 hoeveel foto's er zijn afgenomen. Ouders MR geven aan zelf graag de keuze te krijgen.  

*Marion: Tevredenheidsbepalingen op volgende agenda zetten. 

  


