
Notulen MR JL Driecant 18-10-2021 
 

Tijd: 19.30 - 21.30 uur        Locatie: koffiekamer Driecant  
 Notulist: Jasmijn 
 
Aanwezig: 
Derk Lettink      Natasja Martinus   

Charlotte Visser     Roel Willems    

Tamara van Meerkerk 

Afwezig: 

Saskia van Duijnen Montijn-Reinders  

 

Agendapunten 

Overleg met directie: 

• Notulen vorige vergadering 

• Update  

• HPO  

• Kwaliteitskalender  

• 1 oktobertelling 
• Nieuwe datum etentje, rest van de vergaderdata vastleggen 

I.v.m. afwezigheid van de directie zijn de bovenstaande punten niet ter sprake gekomen. 
  

Overleg zonder directie:  

• Mededelingen/Post/GMR 
Geen mededelingen. 

• Aanpassing reglement: hoe staat het er mee, weten we al wat wettelijk mag, 
geheimhoudingsplicht 

Natasja heeft uitgezocht of het MR reglement kan worden aangepast. Dit is niet mogelijk. 

 
Afspraak: alles wat in de MR wordt gesproken is openbaar, tenzij de MT leden een mededeling hebben 
die nog niet openbaar mag zijn (embargo) of helemaal niet naar buiten gebracht mag worden. 

• Jaarplanning aanpassen 
Derk past de jaarplanning aan na overleg met Saskia. Dit wordt de volgende vergadering 
besproken. 

• Ingebrachte onderwerpen 
Het ophalen van de taxi voor de BSO blijft een onduidelijke situatie voor taxichauffeurs, leerkrachten en 
kinderen. De leerkrachten moeten hier een kwartier wachten tot alle kinderen zijn opgehaald. De vraag 
is: Wat is de afspraak met de taxichauffeurs en de BSO?  Kunnen er een vier parkeerstroken gemaakt 
worden voor de taxi? De taxi moet er om 14:20 zijn, maar dit gebeurt niet. 

• Scholing mr, via VOO 
Tamara vraagt bij het VOO na of wij als MR deel kunnen nemen aan de verdiepende cursus. 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

To do-list Wie  
Notulen mailen naar MR-leden.   Tamara en 

Jasmijn 

Goedgekeurde notulen naar Simone mailen voor op de site. Jasmijn 
Agenderen: plannen vergaderingen in maart, mei, en juli. Derk 

Navragen bij Saskia: Wat zijn de afspraken met de BSO wat betreft de taxi? Kunnen we 
parkeerplekken reserveren op de parkeerplaats voor de taxi? Groter signaal ‘taxi’ op de 
deur bij de ophaalplek. Wie let op de kinderen die opgehaald moeten worden? Wie is 
hier verantwoordelijk voor? De kinderen bij Bloemeart zijn later uit, onze school zou 
eerder opgehaald moeten worden maar dit gebeurt niet. 

Derk en 
Jasmijn 

Tamara vraagt bij het VOO na of wij als MR deel kunnen nemen aan de verdiepende 
cursus. 

Tamara 

Navragen bij Saskia. Wat zijn de mogelijkheden om in gesprek te gaan met de Raad van 
Toezicht? Wat zijn de contactmomenten met de Driecant en de Raad van Toezicht? Wie 
zitten er in de Raad van Toezicht? Welke jaarverslagen zijn er van afgelopen 2 jaar van 
het Raad van toezicht? + contactgegevens. 

Derk en 
Jasmijn 

De Raad van Toezicht voor begin januari uitnodigen voor een gesprek met de MR.  
Jaarplanning aanpassen. Derk 

 
 

Besluitenlijst  
Alles wat in de MR wordt gesproken is openbaar, tenzij de MT leden een mededeling hebben die 
nog niet openbaar mag zijn (embargo) of helemaal niet naar buiten gebracht mag worden. 

 

 


