
Notulen MR JL Driecant 21-01-2021 
 

Tijd: 19.30-21.30         Locatie: online  Notulist: Heidi   
 
Aanwezig: 
Derk Lettink   Heidi Vonk   Patricia de Leeuw  
Roel Willems   Ron Obbens  Saskia van Duijnen Montijn-Reinders 
Afwezig: Charlotte Visser   
 

Agendapunten 

Opening door Patricia 
 
Overleg met directie: 

 Welkom Charlotte en voorstelronde (Patricia)  
Charlotte is afwezig door verplichtingen op haar werk. Zij heeft een mail met informatie 
en vragen gestuurd.  
 

 Update (Saskia/Patricia)  
Er is een subsidie voor de eerste lockdown binnengekomen. Bregje, Sofie en Heidi 
geven hiervan ondersteuning voor rekenen en begrijpend lezen in de groepen 7 en 8. 
Ook nu tijdens het thuisonderwijs vindt dit plaats.  
 
De cito’s zouden in januari afgenomen worden. Het advies vanuit cito was dat de 
kinderen eerst een week of anderhalve week op school moeten zijn, voordat de cito’s 
afgenomen mogen worden. We wachten nu op nadere informatie van cito en hier komt 
bovenschools een afspraak over.  
 
De rapporten worden als pdf gemaild. Als we weer op school zijn, gaan de rapporten 
misschien nog mee naar huis. Wordt later bekeken.  
 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de oudervereniging, dus op dit moment blijft 
het zoals het nu is. Saskia heeft dit bij Monique van Zon nagevraagd. 
 
Van de stakingsgelden zou een invaller komen, zodat wij bijvoorbeeld aan de rapporten 
zouden kunnen werken. Saskia komt hierop terug, gezien het thuisonderwijs.  
 
We hebben 3 studiedagen gehad. De eerste ging over de inhoud van EDI; vooral het 
lesdoel en de controle van begrip vragen werden behandeld. De tweede ging over de 
kleine en de grote lesafsluiting. Vorige week hadden wij een studiemiddag over 
feedback geven. We krijgen nu nog anderhalve studiedag.  
 
De opvang en het thuisonderwijs worden ingevuld. De leerkrachten die niet voor de 
klas staan, zijn verantwoordelijk voor de opvang. De eerste week hadden we 5%, de 
tweede week 7% en nu 9% van de leerlingen in de opvang. In vergelijking tot de cijfers 
van Opmaat valt het mee. Bij Opmaat is het gemiddelde 16%. In de opvang zitten 
kinderen van ouders met essentiële beroepen en een paar kinderen waar het thuis echt 
niet lukt. Ron geeft aan dat er ook kinderen in de opvang zitten die daar eigenlijk niet 
thuis horen, omdat de ouders geen essentieel beroep hebben. Saskia geeft aan dit 
kwalijk te vinden, maar dat ze hier weinig mee kan.  



 
De afgelopen periode is door het bestuur van samenwerkingsverband Plein 013 
gesproken over de wijze waarop voorzieningen voor passend onderwijs overgedragen 
kunnen worden van het samenwerkingsverband naar de schoolbesturen. Over de 
Talentklassen is inmiddels afgesproken dat deze het komend schooljaar gevestigd 
zullen blijven op JL Driecant.  
  
Op dit moment worden de Talentklassen gecoördineerd en inhoudelijk begeleid door 
Linda van Elderen vanuit Plein013. Eerder dit jaar heeft Linda aangegeven haar taken 
per 1 maart 2021 te willen neerleggen, zodat zij zich kan richten op het volgen van een 
studie.  De Opmaat groep en Plein 013 zijn op dit moment op zoek naar een geschikte 
IB-er en coördinator. Wanneer hierover meer bekend is, zullen we u uiteraard 
informeren.   
 
Er is een vervelende mededeling van De Grote Beemd. Zij zeggen dat zij van de huidige 
constructie met conciërge Dimitri af willen. Wij kunnen Dimitri niet rechtstreeks 
inhuren. Van Opmaat mogen wij Dimitri ook niet in dienst nemen. Saskia gaat 
uitzoeken of er mogelijkheden zijn om Dimitri toch te kunnen houden.  
Voor de vervanging van Michel in groep 8 zijn gesprekken gevoerd. Saskia hoopt dat 
deze vacature goed ingevuld kan worden.  
 

 HPO (Saskia/Patricia) 
Willen wij naar een basisniveau of een hoger niveau met HPO? Wij moeten allemaal de 
basis halen, maar het is aan de school zelf om hierin een keuze te maken. Door corona 
staan de ontwikkelingen op dit moment wel stil.  
 

 Kwaliteitskalender (Saskia) 
Dit loopt. Voor deze periode staat de kaart voor de toetsing erop. De ambitiekaart 
doorlopende leerlijn is in ontwikkeling. Als leerlingvolgsysteem wordt gekeken naar 
Mijn Kleutergroep. De ambitiekaart EDI loopt door de afgelaste klassenbezoeken wel 
vertraging op. Op de volgende agenda kan behalve een stukje schoolgids ook de 
schoolkalender.  
 

 Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E(Heidi)  
In september 2020 is de RI&E afgenomen. Voor wat betreft het gebouw heeft  Saskia 
met Dimitri overlegd. Bij de onderdelen Leidinggevende, Personeelsbeleid en 
Belastende factoren kwamen geen bijzonderheden naar voren. Bij het onderdeel 
Werkdruk was dit wel het geval. Saskia is in overleg met het Vervangingsfonds en het 
bestuur om een goede manier te vinden om dit nader te onderzoeken. Leerkrachten 
gaven aan dat de werkdruk niet ten koste van de gezondheidsbeleving gaat. De 
leerkrachten ervaren de sfeer op school en het contact met de collega’s als zeer 
positief.  
 

 Begroting bestuur/school (Saskia) 
We staan met de begroting in de min. Vorige week zijn de begrotingscijfers met het 
team gedeeld; de subsidiegelden zijn omlaag gegaan. De LEA middelen zijn met  
€ 13.686,00 gedaald. De gelden voor het passend onderwijs zijn zo gedaald, dat er nu 
een tekort is. Maarten heeft een contract tot het einde van het schooljaar. Sanne (ib-
er) brengt op dit moment de zorg in kaart en zij kijkt op welke zorg op wat voor manier 



bezuinigd kan worden. We moeten volgend schooljaar minimaal één groep terug. Ron 
wil hier bij de financiële commissie van de GMR navraag naar doen, aangezien de 
verlaging van de subsidiegelden pas later in dit schooljaar bekend zijn gemaakt, maar al 
wel op die gelden gerekend is.  
 

 De mail van Charlotte kwam erg laat en wij vinden het moeilijk om op zo’n korte 
termijn goede antwoorden te geven. We spreken af dat vragen aan de MR en door de 
MR minimaal een week van tevoren ingediend worden, zodat iedereen zich goed kan 
voorbereiden. De groepsapp gebruiken we alleen voor zaken die direct opgepakt 
moeten worden. Hij is vooral in het leven geroepen om de MR te informeren als 
groepen naar huis gestuurd moeten worden.  

 
Als reactie op de mail van Charlotte: 
Iedereen werkt in Google Classroom en Meet. 
 
Derk geeft aan dat de kinderen zelf vaak wel weten wat de namen van de boekjes zijn 
en de OMR geeft dit ook aan. Natuurlijk wordt getracht het zo te noemen zoals het 
heet.  
 
Wanneer er bij aanvang van een lockdown eenmalig ingelogd wordt om te kijken of het 
bij iedereen lukt, dan is het niet gelijk op dat moment op te lossen. Wanneer er nog 
een lockdown komt, zou dit eventueel gedaan kunnen worden om de 
knelpunten/problemen in kaart te brengen om ze later die dag/week op (proberen) te 
lossen. Ook tijdens deze periode van thuisonderwijs zijn er dagelijks knelpunten en 
deze knelpunten proberen we samen met ouders zo snel mogelijk op te lossen.  
 
Het is waarschijnlijk niet handig om nu de plaats van de link in Google Classroom van 
plaats te veranderen, omdat iedereen die nu wel weet te vinden. Voor een eventuele 
volgende lockdown is het raadzaam dit uniform te doen. 
 
De laptops zijn niet actief aangeboden, omdat wij er niet voldoende hebben voor 
iedere leerling. Saskia heeft nu 10 nieuwe laptops besteld.  
 
Saskia zal in de teaminfo aangeven dat op vrijdag of tijdens studiedagen een korter 
lesprogramma aangeboden moet worden en dat in principe de schooltijden 
aangehouden moeten worden.  
 
Saskia geeft aan dat de leerkracht het online lesgeven zelf mag indelen.  
 
Ron geeft aan differentiatie bij het online lesgeven wenselijk te vinden. Patricia geeft 
aan dat dit tijdens de komende rapportgesprekken besproken kan worden en dat de 
leerkracht aan de hand daarvan eventueel individuele aanpassingen kan doen.  
 
Patricia stuurt nogmaals de kwaliteitskaarten vanuit het bestuur door. Deze 
kwaliteitskaarten zijn richtlijnen. Iedere school kan zelf invullen wat wenselijk en 
haalbaar is.   
 
Binnen het team worden zaken gedeeld als digitale werkvormen en weten collega’s 
elkaar te vinden om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.  



 
Er is een mail naar alle leerkrachten gegaan om de inloggegevens van de kinderen te 
verzamelen (zeker bij de jongere kinderen), maar er wordt ook verwacht dat de 
kinderen de materialen zelf meenemen, die nodig zijn tijdens de noodopvang.  
 
Op dit moment wordt de noodopvang gesplitst in drie groepen.  
 
Wanneer een kind naar de noodopvang komt, betreft het opvang, maar er is geen 
begeleiding op onderwijskundig gebied. Natuurlijk wordt geprobeerd in de gaten 
gehouden wie wanneer online moet.  
 
Saskia geeft het team een compliment voor de invulling van het thuisonderwijs.  
We zijn bezig met iets leuks voor de kinderen; dit zal bij de kinderen thuis bezorgd 
worden. Bij een derde lockdown is het goed om een aantal dingen af te stemmen met 
het team, eventueel de MR daar in meenemend.  

 

 Evaluatie directie 
Saskia is gewend met een heel kleine MR heel intensief samen te werken. Zij hadden op 
haar vorige school elke 3 weken vergadering. Saskia vindt de sfeer wat formeler, maar 
wel persoonlijk. Saskia heeft het gevoel dat ze echt een beroep op de MR kan doen. 
Saskia hoopt dat ze zo open en eerlijk kan blijven. Ron geeft aan heel blij te zijn met 
Saskia als directeur. Ron waardeert hoe transparant Saskia is. Roel benoemt dat Saskia 
zich de school heel snel eigen heeft gemaakt; Saskia zoekt verder als ze iets niet weet.  
 

Overleg zonder directie:  

 Mededelingen/Post 
De postmap is bij Derk. Derk geeft hem nog door aan Charlotte. 

 Notulen vorige vergadering: 30-11-2020  
De notulen van 30 november worden goedgekeurd.  
De MR is akkoord met de Handle with Care procedure. 

 Reglement/statuten MR 
Patricia vraagt aan Ron of er een statuut en reglement is om te bewerken. Ook zou Ron 
nog een huishoudelijk reglement van een andere school proberen te bemachtigen.  

 Ouderbijdrage 
. Scholen mogen leerlingen niet meer uitsluiten van een schoolreisje of buitenlandse 
reis als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Met een 
wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld heeft de Tweede Kamer ingestemd. Deze wet is 
van 27 december 2019. Patricia wil dit voor de zekerheid weten, dus vraagt aan Derk  
of hij bij de bond wil nagaan of je kinderen uit mag sluiten en op school mag houden als 
de ouders van kinderen niet betalen. 
Petra regelt met Monique van Son dat het financiële stukje nu goed gaat. Patricia heeft 
met Petra afgesproken om samen te komen over de hoogte van de ouderbijdrage als 
we weer naar school kunnen.  

 Evaluatie MR  
Iedereen vond dat de ouderbijdrage in de afgelopen periode een te grote rol heeft 
gespeeld. De sfeer wordt als positief ervaren. Roel zegt dat het misschien goed is om 
een vooroverleg te hebben met een ouder en een PMR-lid. Patricia geeft aan dat het 
dan goed is ook die data vast te leggen. Ron zou het graag meer hebben over het 
onderwijs en het welbehagen van de leerkrachten. Roel zou graag meer willen weten 



over de invulling van de onderwijstijd. Ron biedt aan om eventueel vragen van ouders 
te beantwoorden. Wij proberen te voorkomen dat de MR een klachtenbureau wordt. 
De leerkracht blijft het eerste aanspreekpunt.  

 

 

To do-list Wie  

Concept notulen mailen naar MR-leden   Heidi  

Goedgekeurde notulen naar John mailen voor op de site Heidi  

Werkbaar statuut, reglement en huishoudelijk reglement van MR regelen Ron 

Navraag over bezuinigingen doen bij de financiële commissie van de GMR Ron 

Navraag over uitsluiting van schoolreisje of buitenlandse reis bij de bond Derk 

 


