
Notulen MR JL Driecant 29-03-2021 
 

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

Agendapunten 

Opening door Patricia: 
Patricia deelt mee dat een ingelaste vergadering gewenst is. We lassen een vergadering van 8 
tot 9 in op 29 april. 
Saskia zal de opties voor de groepen die in de teamkamer hangen naar de MR mailen. De 
groepen kunnen door zittenblijvers nog iets veranderen. De groepen en de bezetting worden, 
als dit haalbaar is, voor de meivakantie bekend gemaakt. Dit is niet wettelijk geregeld, maar 
Saskia vindt dit wel wenselijk. Vooral in groep 3 wordt nog gekeken of de achterstand 
ingelopen kan worden, waardoor het aantal zittenblijvers beperkt kan worden.  
Charlotte zou een iets latere datum dan begin mei wenselijker vinden, zodat het advies van de 
MR op basis van meer concrete informatie gegeven kan worden.  
 
Overleg met directie: 

 Notulen vorige vergadering: 08-03-2021 
Geen opmerkingen. 
 
*Verkiezingen 
We hanteren de volgende planning voor de verkiezing van een MR-lid: 
1. 20 mei 2021 oproep herkiesbaar en verkiesbaar stellen; 
2. 3 juni 2021 aanleveren foto en stukje herkiesbare en verkiesbare ouders; 
3. week van 10 juni 2021 brief aan ouders meegeven/mailen;  
4. 24 juni 2021 stem ingeleverd hebben; 
5. week 26 stemmen tellen.  
Roel heeft een MR brief van de vorige verkiezing en zal deze naar Patricia mailen. 
 
* Vakantierooster  
Goede vrijdag is nu als een vrije dag opgenomen. Er is een vrijdag bij i.v.m. een 
eventueel teamuitje. Het vakantierooster wordt goedgekeurd. 
  
*Schoolgids  
De opmerkingen t/m hoofdstuk 4 worden door Patricia meegenomen en besproken 
met Saskia/Peggy.  
 

 Update   
Het is verwarrend met de coronaregels. Telkens moet de beslisboom erbij gepakt 
worden, om een goede beslissing te kunnen nemen. Er zijn nu al 3 groepen thuis 
geweest i.v.m. een besmetting van een leerling. De testuitslag komt vaak wat later, 
waardoor de kinderen niet allemaal tegelijk weer in de klas zijn. We zitten met 
bepaalde groepen in bubbels. Bepaalde groepen spelen wel samen buiten. Het 
surveilleren begint het team op te breken. Het personeel moet veel meer buiten lopen 



en dit gaat ten koste van de pauze. Saskia vraagt de MR of het oude buitenspeelrooster 
gehanteerd kan worden, waardoor weer meer groepen samen buitenspelen, zodat het 
oude surveillancerooster weer in werking kan treden.  
 
Ron geeft de leerkracht van groep 8 een compliment voor zijn snelle schakelen naar 
online onderwijs bij de quarantaine van de groep. Ron vraagt of de overblijfouders nog 
steeds mondkapjes moeten dragen. Het protocol zegt dat de ouders verzocht moet 
worden een mondkapje te dragen. De besmettingen die wij op Driecant hebben gehad, 
zijn niet herleidbaar naar het schoolplein. Vooral in de gangen moet het contact 
worden voorkomen. Charlotte vraagt of op basisschool Koolhoven, waar samen buiten 
wordt gespeeld, meer besmettingen zijn. Saskia geeft aan dat ze dit op zal moeten 
zoeken. Als we overblijfouders niet meer tot het dragen van mondkapjes verplichten, 
zouden er meer ouders overblijven. Het protocol staat dit echter niet toe. Charlotte 
stelt voor nieuwe overblijfouders te werven, omdat veel ouders nu toch thuis zijn. Het 
dragen van mondkapjes neemt onder leerlingen af. Ron geeft aan dat hij niet tegen het 
afschaffen van het protocol is. Charlotte stelt een stapsgewijze afbouw voor en niet het 
afschaffen van het mondkapje en het samen spelen op het schoolplein tegelijk. 
 
Gymdocenten mogen bubbeldoorbrekend lesgeven. Voor Saskia voelde het niet goed 
om de gymleerkrachten wel aan alle groepen bloot te stellen. Saskia heeft de vraag aan 
de gymleerkrachten gesteld of zij bereid zijn weer aan alle groepen les te geven. 
Gymlessen zouden, indien mogelijk voor wat betreft het weer, ook buiten kunnen 
worden gegeven.  
De muziekles vindt in een klaslokaal plaats. Saskia zal Jeroen vragen hoe hij denkt over 
weer muziekles geven. 
 
De eerdergenoemde sollicitant van de vacature voor de IB-functie voor de 
Talentgroepen heeft zich teruggetrokken. Gelukkig wilde de tweede kandidaat wel 
opnieuw op gesprek komen. Met deze persoon, die zeer bereid is de functie te 
aanvaarden, moet nog een arbeidsvoorwaardengesprek gevoerd worden.  
 

 HPO  
Er zal een scan uitgevoerd worden.  
Vanuit het team komen geluiden dat men veel extra werkdruk ervaart, doordat EDI, 
Lesson Study en Close Reading vrijwel tegelijk werden gelanceerd, terwijl het team al 
extra werkdruk heeft door de coronasituatie.   
 

 Kwaliteitskalender  
We zijn nu bezig met de eind groep 8 kaart, de kaart voor het vertragen en versnellen 
en de kaart voor de gescheiden ouders.  
 

 Ouderbijdrage/doorgang activiteiten  
Koningsspelen 23 april 
Schoolkamp Talent 25-27 mei  
Schoolkamp groep 8 25-28 mei  
Schoolreis 10 juni  
Dit schooljaar hebben weinig activiteiten doorgang gevonden. Saskia stelt voor om 
geen ouderbijdrage te innen. Dingen die we nog moeten betalen, betalen we liever uit 



de bedragen die nog staan. Iedereen is het erover eens dat innen op dit moment niet 
logisch is. De overblijfouders kunnen uit de schoolbegroting worden betaald.  
De Koningsspelen zullen binnen de eigen groep plaatsvinden. Er mogen nog geen 
externen in de school. Er kunnen geen hulpouders komen.  
Marius heeft vandaag een bestuursstandpunt ten aanzien van het schoolkamp 
ingenomen. Er is een advies om niet op kamp te gaan. Als toch wordt gekozen voor een 
kamp, moeten ouders een verklaring ondertekenen dat zij de school vrijwaren van 
verantwoordelijkheid. Kinderen mengen op een kamp veel meer. Saskia vindt het niet 
verantwoord voor het personeel en de gezinnen eromheen om op kamp te gaan.  
Patricia geeft aan dat het dan wel leuk is als er wel een soort afscheid voor de kinderen 
van groep 8 wordt georganiseerd. Hier is iedereen het mee eens. 
Charlotte vindt het wenselijk om heel duidelijk te zijn naar ouders, naar aanleiding van 
hetgeen de ouders vorig jaar hebben georganiseerd. Saskia weet niet of we de locatie 
op dit moment nog kunnen annuleren en zou het jammer vinden als er helemaal geen 
gebruik van wordt gemaakt, als het toch betaald moet worden. Ron vindt dat het kamp 
op zich afgezegd moet worden. Saskia gaat hierover in gesprek met de leerkrachten van 
groep 8.  
 
Het schoolreisje vergt veel voorbereiding, waardoor het goed is als de werkgroep tijdig 
weet waar ze aan toe is. De mogelijkheid wordt geopperd om de groepen voor het 
schoolreisje op te splitsen en naar verschillende locaties te gaan.  We besluiten het 
schoolreisje, zoals we dat gewend zijn, op 10 juni niet door te laten gaan. Op 29 april 
gaan we kijken of we misschien een nieuwe datum voor het schoolreisje kunnen 
plannen.  

Overleg zonder directie:  

 Mededelingen/Post 
Geen. 

 Reglement/statuut/huishoudelijk reglement 
Het statuut is meer voor de GMR; wij doen hier nu even niets mee.  
De verwijzingen in het medezeggenschapsreglement zijn niet goed. Verwijzingen naar 
andere wetten moeten uitgeschreven worden. Er moet duidelijk zijn naar welk 
reglement dit verwijst. Ron pakt dit verder op. Opmerkingen komen aankomende week 
bij Patricia en deze geeft ze door aan Ron.  
De GMR spreekt 2 keer per jaar met de Raad van Toezicht, de MR doet dit op dit 
moment niet. Charlotte vraagt zich af of wij ook communicatie met de Raad van 
Toezicht willen. Charlotte maakt zich zorgen over de steeds groter wordende kloof 
tussen de Raad van Toezicht en de school door fusies. Charlotte stelt voor om wel via 
de GMR vragen neer te leggen voor de Raad van Toezicht als er een vergadering met de 
Raad van Toezicht gepland staat. De anderen zijn het hiermee eens.  
Dit moet opgenomen worden: De MR formuleert een advies voor de GMR naar de Raad 
van Toezicht. Wij doen dit in een formele brief. Patricia geeft aan dat veel documenten 
genoemd onder 4.7 niet naar de MR komen.  
Onder 5.6 wordt een termijn gevraagd. Wij spreken af dat dit minimaal 4 weken en 
maximaal 6 weken moet zijn. 
Bij 6.3 wordt als termijn een week van tevoren afgesproken. Misschien is het goed om 
hierin op te nemen dat de directie zich inzet voor de eerstvolgende vergadering en het 
agendapunt anders op de eerstvolgende vergadering behandelt.   
Bij 6.4 vermelden dat informatie zoveel mogelijk digitaal plaatsvindt. De ouders van de 
MR mogen hier optreden namens de ouders, maar kunnen andere ouders raadplegen.  



 
Huishoudelijk reglement  van de medezeggenschapsraad. 
Op Driecant hebben we geen penningmeester. De notulist maakt het jaarverslag.  
Bij de Penningmeester wordt over kosten gesproken. Welke kosten worden hier 
bedoeld? Kosten van ouderbijdragen, de schoolbegroting of kosten van de MR? 
Wat wordt bedoeld met Bevoegd gezag in dit reglement?  
Er moet eigenlijk een nieuw artikel opgenomen worden omtrent de procedure van de 
herverkiezing van nieuwe leden. Beide ouders/verzorgers krijgen een genummerd 
stembiljet.  

 

 Ouderbijdrage/inning schooljaar 2020-2021 
Patricia heeft Monique van het bestuur gemaild. Het geld dat reserve stond voor de 
schoolreis is ook gebruikt voor de teruggave van de kampgelden. Saskia en Petra 
hebben hierover contact met Monique opgenomen. De overblijf is ook in de 
schoolbegroting opgenomen. De kosten van Kerst en Sinterklaas zijn al verwerkt. Er 
komt een brief waarin staat dat dit jaar geen schoolgeld wordt geïnd. Roel zal een 
opzet hiervoor maken.  

Rondvraag: Geen. 

Volgende vergadering: 29 april 29 april van 20:00 – 21:00 

 

To do-list Wie  

Concept notulen mailen naar MR-leden   Heidi  

Goedgekeurde notulen naar John mailen voor op de site Heidi  

Conceptbrief MR verkiezing naar Patricia mailen Roel 

Brief met betrekking tot de ouderbijdrage opstellen Roel 

Verwijzingen in het medezeggenschapsreglement achterhalen en laten 
verduidelijken. 

Ron 

Aanpassing huishoudelijk reglement Driecant PMR 

 
.  


