
Notulen MR JL Driecant 02-12-2019 
 

Tijd: 19.30 - 21.30        Locatie: koffiekamer JL Driecant 
Vooroverleg: 19.30-20.30   Overleg met directie: 20:30-21:30 
Notulist: Heidi   
 
Aanwezig: 
Derk Lettink    Heidi Vonk   Patricia de Leeuw  
Roel Willems    Ron Obbens 
                                   
Afwezig: Gerwin van der Laan 
 

Agendapunten 

Opening door Derk 
Vooroverleg: 

 Mededelingen/Post 

 Notulen vorige vergadering: 28-10-2019 (zie bijlage)  
Derk vraagt bij John na of er nu een nieuw emailadres voor de MR is.  

 Ouderbijdrage mail van Petra over ouders die niet betaald hebben. 
Heidi zal namens de MR deze ouders bellen.  
De MR vindt het wenselijk dat alle ouders betalen. 

 Begroting  
De begroting voor de ouderbijdrage wordt naar de volgende vergadering verschoven. 

 Kwaliteitskaarten burgerschap en sociale veiligheid 
De kaart sociale veiligheid is  erg groot.  
We moeten er voor waken dat we niet op elke school het wiel opnieuw uitvinden. 
Kunnen we misschien van een database gebruik maken? 
Binnen de GMR is een groep samengesteld die actief meedenkt over 
werkdrukverlaging. Omdat het maken van de kwaliteitskaarten werkdrukverhogend is, 
zal deze groep dit  ook in het overleg meenemen.  

 

Overleg met directie: 

 Begroting 
Tina legt de begroting voor 2020 uit.  
De begroting is ter informatie 
De MR heeft hierop geen commentaar. 

 Sinterklaas volgend jaar 
Tina raadt aan om voor volgend jaar roetveegpieten te regelen om een discussie te 
voorkomen. Ook zal de versiering grotendeels vervangen moeten worden.  

 Het is nog afwachten of de geplande staking van 30 en 31 januari door ons bestuur 
doorbetaald zal worden.  

 Voor Daniëlle is nog geen vervanging gevonden. Tina zoekt op allerlei manieren verder. 
Omdat dit uit de werkdrukverlagingsgelden wordt betaald, moet hiervoor een goede 
oplossing worden gezocht. Eventueel zouden leerkrachten zelf weer de spelles kunnen 
gaan geven, omdat dit zonder gymbevoegdheid mag. Dan zou naar een andere invulling 
van de werkdrukverlagingsgelden gekeken moeten worden.   

 De werkgroep beheer van de GMR gaat naar de statuten kijken. Ze zouden per 1 
november bij de inspectie moeten liggen. Patricia geeft aan dat ze graag zou willen 



weten of beide ouders stemrecht hebben. Ook vraagt ze of de stembriefjes 
genummerd moeten worden om vervalsing te voorkomen.  

 Wie maakt de kwaliteitskaart MR? Maakt iedere school deze apart?  

 
 

 

To do-list Wie  

Notulen op site Derk 

Contact met niet-betalende ouders opnemen Heidi 

Emailadres MR Derk 

Welke rol speelt de MR bij de kwaliteitskaarten? Patricia 

  

  

  

  

  

  

 
 


