
Notulen MR JL Driecant 27-08-2020 
 

Tijd: 19.30-21.30        Locatie: koffiekamer JL Driecant 
Vooroverleg:    Overleg met directie: 
Notulist: Heidi   
 
Aanwezig: 
Derk Lettink    Heidi Vonk   Patricia de Leeuw  
Gerwin van der Laan   Roel Willems   Ron Obbens 
                                   
Afwezig: 
Saskia van Duijnen Montijn-Reinders 
 

Agendapunten 

Opening door Patricia  

 Mededelingen/Post 
Saskia is afwezig i.v.m. een bestuursbijeenkomst. 

 Notulen vorige vergadering: 22-06-2020  
De notulen zijn goedgekeurd.  

 Vaststellen taakverdeling 
Patricia voorzitter 
Derk plaatsvervangend voorzitter 
Heidi secretaris en notulist 

 Vaststellen jaarverslag 2019/2020  
Het jaarverslag wordt aanpast en naar John gemaild. 
Bij controle bleek dat de notulen van 28 oktober nog niet op de site stonden. Deze 
worden ook naar John gemaild om op de site te zetten. 

 Vaststellen jaarplanning 2020/2021 
Saskia zal met Jolanda en Eva met Kinderstad samen gaan zitten om te kijken hoe de 
communicatie van de peuter – kleutergroep met Kinderstad verloopt en hoe deze 
verbeterd kan worden.  De groep heet nu de Instroomgroep.  
De voor nu geplande data: 
Voor nu geplande data: 
Maandag 21 september 19.30 
Maandag 26 oktober 19.30 
Maandag 30 november 19.30 
Donderdag 21 januari 19.30 
Maandag 8 maart 19.30 
Donderdag 20 mei 19.30 
Etentje wordt later gepland 

 Stuk schoolsite/nieuwsbrief 
Met enkele aanpassingen wordt dit geplaatst.  

 Oudervereniging 
Petra geeft aan de het wenselijk is om de oudervereniging in januari te laten starten 
i.v.m. de boekhouding. Dit lijkt ons erg kort dag.  
Van Monique is nog geen reactie gekomen. Het oprichten van een oudervereniging ligt 
bij de ouders. Patricia belt Monique voor de actuele reserves van de ouderbijdrage.  
Wat doen we bij oprichting met het overblijven, het kamp en het schoolreisje? 



We nemen het besluit dat we naar een oudervereniging willen gaan en leggen dit bij 
Saskia neer.  
We innen de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Op het moment dat de oudervereniging 
is opgericht, wordt het geld van dit schooljaar overgedragen aan de vereniging.  
Voor de kinderen die vorig jaar bij ons op school zaten en die betaald hebben wordt 10 
euro op de ouderbijdrage in mindering gebracht.  
Op de brief wordt verwezen naar de eerder gestuurde brief.  
De uren die Petra dit jaar voor de MR maakt, zullen aan haar worden betaald. Wij 
zullen Petra vragen of ze bereid is dit werk dit jaar nog te doen.  
Volgende vergadering: 

 Reglement/statuten MR 

 
Overleg met directie: 

  
 

To do-list Wie  

Concept notulen mailen naar de MR leden Heidi  

Goedgekeurde notulen naar John mailen voor op de site Heidi 

Jaarverslag naar John mailen voor op de site Heidi 

Niet betalende ouders bellen Heidi 

Het oprichten van de oudervereniging bij Saskia neerleggen Patricia 

MR stuk schoolsite en nieuwsbrief Patricia 

Met Petra het innen van de ouderbijdrage voor dit jaar afstemmen Patricia 

Zaken die nog open staan   

Aanpassen schoolgids  

Opzetten oudervereniging  

Invulling stakingsgelden  

Reglement/statuten   

 
 


