
 
 
 

 Notulen MR vergadering 22 september 2016 
Plaats: Teamkamer JL Driecant 
Tijd: 20.00-22.00  uur                                                    Voorzitter: Karin 
Directie: 20.30-21.30                                                     Notulant: Margot 

1.  10 
min 

Opening  
Welkom & voorstelronde 
Rondje voorstellen, welkom aan de nieuwe leden; Jessica de Vaan en John Aarde. 

2.  2 min Vaststellen agenda  
Wet op de medezeggenschap gewijzigd miv 1 januari 2017. Voorlichting op 14 
november in Eindhoven. 97,95 pp. Via de mail regelen of er iemand gaat. Toch ook 
noodzakelijk voor de statuten en reglement.  
Wijzigen statuten/reglement in januari op de agenda. 

3.  5 min Taken verdeling 
Voorzitter: Karin  
Secretaris: Patricia 
Notulant: Rouleren volgens rooster 
Telefoon nummers worden uitgewisseld. Mocht je op het laatste moment 
verhinderd zijn voor de vergadering graag een appje naar Karin 

4.  3 min Mededelingen/ post 

 Inloggegevens dropbox: zijn nu bij eenieder bekend 

 GMR  Eerste vergadering komende maandag. Aan de orde Cao; financiën; 
Personele Unie; Vervangingsfonds. 

5.  5 min Vaststellen notulen vorige vergadering 28 juni 2016 
Navragen nascholing directeur ook uit budget ? 
Vervanging zwangerschapsverlof Eva van Gestel is geregeld. 
Schoolshirts zijn foutief besteld. Afwachten hoe het af gaat lopen. 
Notulen goedgekeurd met aanpassing spelfouten. 
Vaststellen jaarverslag 2015-2016 
Verwijzen naar data vergadering in het jaarverslag van komend jaar. 
Zodat je het makkelijk terug kunt vinden in de notulen. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en geplaatst op de site. 

6.  60 
min 

Directie: 

 Update  
Goede start schooljaar met alle leerlingen en team. Eva van Gestel haar 
zwangerschap verloopt niet zoals gewenst en zij wordt vervangen.  
 
Petra van Spaandonk is wegens operatie afwezig tot november en deze kan 
helaas niet vervangen worden. Vergt even de nodige inzet en aanpassing van 
personeel. 
 
Parkeren en Zoen en Zoef zone moet zijn weg nog vinden. Er komen tips van 
ouders. Maar de start is niet slecht. Frictie zit hem vooral op vrijdag wanneer 
Bloemaart en Driecant gelijk uit zijn. Ook de Zoef en Zoen zone is alleen 
handig bij wegbrengen, niet bij het ophalen. Dan heb je er niets aan. In de 
toekomst meer samen toezicht met Bloemaart. Misschien ook inzet 
leerlingen. Wordt besproken in de kinderraad. 



Binnenkort wordt met de gemeente besproken wat mogelijkheden zijn en 
misschien betere voorziening voor fietsers ook qua stalling. 
Er is nog geen einddatum voor de pilot maar misschien op tijd afspreken 
zodat er aan vergroening van het teerveld gewerkt kan worden. 
 
Ouders hebben gevraagd om een poortje aan de kant van de Tweecant zodat 
ouders niet door dat smalle  gangetje langs de school hoeven. Wordt 
voorgelegd aan de Gemeente. 
 
Nieuwe website en App is in de lucht. Ziet er mooi uit. 
 
Levering schoolshirts is niet naar wens verlopen. Er moet eerst worden 
doorgepast. Budgettair moet daar een voorstel komen vanuit de leverancier 
want daar ligt de fout. 
 
Open dag Open Beemd. Niet zoveel bezoekers. Meer en eerdere 
communicatie in de wijk. Publiciteit is een belangrijk evaluatiepunt.  
 
Nascholingsgelden  Directeur uit schoolbudget. 
 
Sinds 12 september is onze school aspirant-lid van de Vereniging 
Begaafdheidsprofielscholen !! Zeer waarschijnlijk volwaardig lid m.i.v. 2017. 
 

 Passend onderwijs: verder geen mededelingen 

 Vergaderdata vaststellen/ etentje plannen 
Start om 19.30 uur 
10/11 ( do) 17/01 ( di) 22/03 woe ( 20.00) 29/05 ma  15/06 (onder 
voorbehoud)   04/07 
Etentje: 20 april ! 

 Jaarplanning MR bekijken/ aanvullen eventueel door Marion               

 Schoolgids:krijgen hem uitgereikt :  
       blz. 5/13 digitale middelen/15 partnerschap opleiden in de school/16      

helemaal/blz.22/23ondersteuningsprofiel/28 leermeergroepen/24 school t 
shirts /38 parkeren/ 40 driecant app/49 Tilburgse aanpak.  
Graag doornemen voor de volgende vergadering. 

 Zorgdocument (Alexandra) 
Alexandra licht het zorgdocument toe. Erg uitgebreid en goed document . De 
aanpassing zit hem vooral in begeleiding hoogbegaafde leerlingen en dyslexie 
begeleiding. Uitgeklede versie staat in de schoolgids. Het dyslexieprotocol 
wordt herschreven op dit moment c.q. nog meer uitgebreid. 
Ook sociale veiligheid/weerbaarheid/functionaris zit verandering. 
Passend onderwijs wordt beschreven; wat is de betekenis van de 
zorgniveaus; hoe werken wij; wat houdt arrangement in. 
Naslagwerk en is beschikbaar voor MR leden. 
 
 
 



 Ondersteuningsbudget (Alexandra) 
Vanuit het samenwerkingsverband zijn er extra ondersteuningsgelden voor 
kinderen met extra ondersteuningsbehoeften ( voorheen leerlingen die naar 
speciaal onderwijs gingen.) Verwijs je leerlingen naar SO dan betaal je als 
school aan het SWV totdat de leerling van SO af gaat. Belang van het kind 
staat voorop. Geld is niet het belangrijkste !! Voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben buiten het basisarrangement, wordt 
ondersteuning en begeleiding ingekocht. Eigen budget waarop goed zicht is 
door IBer en directeur. 
 
Aanvullende informatie creativiteitsonderzoek verzenden aan ouders 
kleuters via parnassys . Informatie vertrekt door universiteit minder duidelijk 
dan verhaal Alexandra.                           Actie; Margot 
 
Kick-off leermeergroep; presentatie PO raad in aanwezigheid Minister 
Bussemakers. Zeer goed ontvangen !!  
 

 Fietsenstalling: gemeente werkt niet mee aan het vergroten van de 
omheinde fietsenstalling. In de vergadering worden wat ideeën geopperd om 
toch meer plaats te creëren voor de fietsen. 

7.  5 min Stukje info naar ouders aanpassen/ Stukje voor schoolsite aanpassen  Actie  Karin / 
foto maken 

8.  2 min Rondvraag. 
Worden actiepunten in de notulen vermeld? Ja. 

 

Besluiten; Goedkeuring Notulen 28 juni 2016 

                   Goedkeuring Jaarverslag 2015-2016 

                   Volgende vergadering  : 19.30 uur !!!!!! 

 

 


