
Jaarverslag MR 2018-2019 
 

In schooljaar 2018/2019 is de MR 6 keer bijeen gekomen. Hieronder kunt u de belangrijkste 

besluiten zien. Wilt u meer informatie, dan kunt u in de notulen van de betreffende 

vergadering kijken, te vinden op de website van de school. 

 

19/09/2018 

· Het jaarverslag 2017/2018 is goedgekeurd. 

· Discussie over het oprichten van een oudervereniging, over het innen van het geld 

en het informeren van ouders. Dit kost de administratief werker nu veel tijd. De 

vraag is hoe we haar kunnen ontlasten. Er worden ideeën geopperd. Wordt vervolgd. 

· De MR geeft een voorstel hoe om te gaan met de stakingsgelden; inzetten om 

leerkrachten te ontlasten bij de afname van CITO DMT. 

· De realisatie ouderbijdrage 2017/2018 is niet goedgekeurd. Er is te veel over het 

budget gegaan. De directie betaalt het verschil uit de schoolgelden. 

· De begroting ouderbijdrage 2018/2019 is goedgekeurd. 

 

30/10/2018 

· Het leerlingaantal per 1 oktober is 379 leerlingen.  

· De directie bespreekt het dashboard met de MR. Er zijn dalende en wisselende 

groepsgroottes. Hier moet we tijdig op anticiperen. 

· De directie geeft aan dat het wenselijk is dat Driecant overgaat op een 

oudervereniging. De MR-leden uiten hun zorg.  

· Er is subsidie toegekend aan het samenwerkingsproject met het SBO, Denkplein 013. 

De start is 1 december 2018. Een leerkracht van Driecant gaat op drie scholen 

begeleiding/ondersteuning geven aan leerkrachten en kinderen.  

 

20/11/2018 

Deze vergadering is afgelast wegens te weinig agendapunten. 

 

 

 

 



29/01/2019 

· Op Driecant werken we volgens het overlegmodel. De nieuwe CAO geeft aan dat we 

over moeten op het werkverdelingsplan. Dit plan moet samen met al het personeel 

gemaakt worden. 

· Na navraag bij andere scholen over hoe zij omgaan met de oudergelden wordt 

besloten dat de oudergelden op de schoolbegroting blijven en de PMR-leden gaan 

de administratie ondersteunen bij de werkzaamheden.  

· Bloemaert en Driecant hebben subsidie toegewezen gekregen voor het integraal 

locatieplan. De scholen willen gaan voor een wijkgerichte aanpak. 

 

19/03/2019 

· De tevredenheidspeilingen zijn besproken. De directie nodigt ouders uit om te 

brainstormen en zet ideeën bussen neer. Ook gaat ze bij de leerlingen van de 

bovenbouw langs om de uitslagen te vertellen en het gesprek aan te gaan. 

· De mogelijke klassenverdeling 2019/2020 is besproken.  

· Het beleidsstuk peuter-kleutergroep is besproken. 

 

07/05/2019 

· Het beleidsstuk rondom High Ambitiekaarten wordt ter info met de MR gedeeld.  
· Op 16 mei wordt een ouderavond georganiseerd om toelichting te geven op de 

peuter/kleuter-groep.  
· Het vakantierooster wordt toegelicht en besproken.  
· Het werkverdelingsplan 2019-2020 is door het team besproken, in stemming 

gebracht en akkoord bevonden. 
· Het vervangingsprotocol is goedgekeurd.  
· Vanaf het nieuwe schooljaar starten er op Driecant twee voltijd talentklassen vanuit 

het samenwerkingsverband Plein 013.  
 

25/06/2019 

· Het formatieplan is goedgekeurd. 
· Het nascholingsplan is goedgekeurd. 
· Het koersplan is goedgekeurd.  
· De conceptversie schoolgids is goedgekeurd.  
· De vijf ambitiekaarten (begaafdheid, kunst en cultuur, directie instructiemodel, taal 

en doorgaande leerlijn 0-6 jaar) zijn besproken. 
· De subsidie aan het samenwerkingsproject met het SBO, Denkplein 013, is verlengd. 

Een leerkracht van Driecant gaat op drie scholen begeleiding/ondersteuning geven 
aan leerkrachten en kinderen.  


