
Notulen MR JL Driecant 26-05-2021 
 

Tijd: 20.15-21.15        Locatie: online  Notulist: Heidi   
 
Aanwezig:         
Charlotte Visser     Roel Willems   Ron Obbens 
Saskia van Duijnen Montijn-Reinders Heidi Vonk 
Afwezig: Patricia de Leeuw   Derk Lettink  
 

Agendapunten 

NPO-gelden 
Saskia wil de MR informeren over de NPO-gelden.  
Er is vorige week gekeken naar wat er in de documentatie staat. Saskia heeft de menukaart 
eerder gemaild naar de MR. De MR heeft instemmingsrecht. De MR wordt gevraagd te kijken 
of het plan over repareren en renoveren gaat, als het plan klaar is.  
 
Op basis van de afgenomen midden-toetsen kunnen we de conclusie trekken dat er geen 
opvallende achterstanden zijn. Er is sprake van een lichte groei. Als we het geld gebruiken om 
te repareren, kunnen we naar individuele leerlingen kijken. Op schoolniveau en op 
stichtingsniveau kan het geld gebruikt worden om een enorme boost te geven.  
Doe de dingen die je al doet is het advies. De opdracht is dat het duurzaam moet zijn. We 
krijgen het 1e jaar, ook voor de kinderen van Talent, € 700,00 en het tweede jaar € 500.- per 
leerling.  
 
Vanuit de MR komt het advies om de NPO te besteden aan: 
Repareren waar nodig; 
Verbeteren public relations; 
Voorkomen van combinatiegroepen; 
 
Saskia benoemt de volgende zaken m.b.t. de NPO-gelden: 
Een gedeelte van het geld gaat naar de stichting; 
NPO-gelden gebruiken voor het voorkomen van combinatiegroepen zal misschien niet 
geaccepteerd worden, tenzij deze aan scholing wordt gekoppeld; 
Van EDI profiteren alle kinderen; 
Een betere invulling van Passend Onderwijs zou zinvol zijn; 
Individuele begeleiding is ook mogelijk; 
De woordenschat van de instromende kinderen is veelal beperkt, waardoor repareren op dit 
gebied zinvol lijkt; 
Vanuit de leerteams wordt aangegeven dat een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling 
wenselijk is; 
Bij de Talentgroepen wordt van een methode voor executieve functies gebruik gemaakt, deze 
kan heel effectief zijn.  
Bij de leerteams is neergelegd na te denken over de besteding van de gelden; 
Saskia heeft gevraagd een zo breed mogelijk plan te maken en hierin gradaties van belang op 
te nemen. 
Het bestuur vindt het belangrijk dat de interventies bij de ambities aansluiten; 
Saskia zal het NPO-plan bespreken met het College van Bestuur. 
 
 



Saskia laat een format zien waarin de interventies in kaart worden gebracht en legt dit format 
uit. Als het plan is gemaakt, zal Saskia hiermee terugkomen bij de MR. Het plan moet voor 1 
juli ingediend worden en Saskia zal het dan bespreken met het College van Bestuur. Saskia 
vraagt de MR te monitoren of het ingevulde plan straks leidt tot beter onderwijs.  
 
Charlotte geeft aan dat zij het als ouder belangrijk vindt om een visie te ontwikkelen voor 
leerjaren met ‘vervelende’ aantallen.  
 
PR 
Charlotte vraagt i.v.m. het werven van leerlingen. Worden er flyers meegegeven aan leerlingen 
van 3 jaar die in de  Grote Beemd komen? Charlotte geeft aan vandaag een flyer van De 
Bloemaert te hebben ontvangen. Dit verbaast Saskia. Saskia zegt dat De Bloemaert en Driecant 
hierin samen zouden werken en zij zal contact opnemen met de directrice van De Bloemaert.  
 
Computers 
Omdat een flink aantal computers van de leerlingen aan vervanging toe is, zijn nieuwe 
computers besteld.  
 
Volgende vergadering 
Volgende week gaan we het tijdens de vergadering hebben over het schoolreisje. 
Saskia vraagt of ze ook eventueel de formatie kan meenemen in de volgende MR-vergadering. 
De leden geven aan dit goed te vinden. De volgende MR-vergadering is op donderdag 3 juni 
om 19.30. 
 

  

 

To do-list Wie  

Concept notulen mailen naar MR-leden   Heidi  

Goedgekeurde notulen naar John mailen voor op de site Heidi  

Stakingsgelden nog inzetten?   

 


