
Agenda MR JL Driecant 02-12-2021 
 

Tijd: 19.30 - 21.30 uur        Locatie: online via Teams  
Notulist: Jasmijn 
 
Aanwezig: 
Derk Lettink      Natasja Martinus   

Tamara van Meerkerk                                       Jasmijn Opsteeg 

Saskia van Duijnen Montijn-Reinders  Roel Willems   

 

Afwezig: 

Charlotte Visser 

 

Agendapunten 

Overleg met directie: 

• Notulen vorige vergadering 
Er is rechtstreeks geen lijn met de Raad van Toezicht en de MR. Dit gaat via Saskia. 

 
• Corona 

Aan de hand van de vragen van Charlotte: Als 3 kinderen in één klas besmet zijn, gaat de hele 
klas in quarantaine. Het is nog onbekend of de kerstvakantie verlengd wordt met één week. Er 
zijn 4/5/6 kinderen op school positief getest, personeel wordt i.v.m. de AVG wet hier niet in 
genoemd. 

 
• Update: personeel, vervangingsproblematiek 

Sonci start maandag weer, Marina is vorige week gestart, Lianne is met vervangende 
werkzaamheden op school begonnen. Er zijn nog 3 leerkrachten langdurig ziek, voor deze 
groepen is nog geen vervanging gevonden. Op dit moment staat in groep 1/2 staat Giel (LIO-
stagiaire) voor de groep. In groep 2/3 staat Anouk (onderwijsassistent) voor de groep, als er 
geen invaller is. Vanwege de uitval van Lianne en de continuïteit in groep 1/2 te behouden, 
staat Janneke op woe t/m vrij in groep 1/2. Dit betekent dat er voor groep 7 voor de woensdag 
een vervanger wordt gezocht. Deze is lastig te vinden. Tamara benoemt dat groep 7 veel 
wisselingen heeft gehad de afgelopen jaren. Dit wordt meegenomen in de komende 
beslismomenten. Eventueel kan er een oproep gedaan worden naar de ouders wie er een 
onderwijsbevoegdheid heeft. 

 
• Kwaliteitskalender  

Traverse is een organisatie die gezinnen helpen die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken. 
Sinds dit jaar hebben zij een convenant met de scholen binnen Tilburg. 

 
Eén keer in de 4 jaar worden de kwaliteitskaarten geëvalueerd. Voor ieder vak is een 
kwaliteitskaart gemaakt. Dit loopt nog, nog niet alle kwaliteitskaarten zijn af. De 
kwaliteitskalender wordt van de agenda gehaald. Saskia vindt het niet zinvol om dit met de MR 
te delen. Mocht dit wel het geval zijn, wordt het alsnog op de agenda gezet. 



 
• 1 oktobertelling 

De 1 oktober telling staat op 332 leerlingen. Dit zijn er minder dan vorig jaar. Er is een grote 
uitstroom en een minder hoge instroom. Dit heeft financiële gevolgen en personele gevolgen. 

 
• Begroting 

Van de NPO-gelden blijft een deel van het geld over. Mocht dit na 2 jaar niet op zijn, mag dit 
alsnog gebruikt worden. Sommige plannen zijn dit schooljaar door omstandigheden niet 
uitgevoerd, dit kan dus alsnog komende jaren.  

 
Saskia gaat met Roel rond de tafel zitten om naar de begroting te kijken. Dit is alleen om Roel 
te informeren over de keuzes, sinds dit jaar mag de MR niet meer meebeslissen over de 
begroting.  

 
• Nieuwe datum etentje, rest van de vergaderdata vastleggen 

Het etentje wordt i.v.m. Corona later gepland. De volgende MR vergadering is op 10 maart. 
Derk en Tamara maken een opzet welke volgende data de MR vergaderingen zijn. 

 
Overleg zonder directie:  

• Mededelingen/Post/GMR 
Mail van Peggy van 23-11 met daarin een aantal vragen 

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

• Ingebrachte onderwerpen 
In het begin van het schooljaar worden er kennismakingsgesprekken gevoerd op school. Is het bekend 
bij ouders dat de kennismakingsgesprekken als doel hebben dat de ouders, de leerkracht informeert 
over zijn of haar kind? 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

Jasmijn 

Goedgekeurde notulen naar Simone mailen voor op de site. Jasmijn 
Opzet maken data volgende MR vergaderingen (rond mei en juli). Derk en 

Tamara 
Vraag aan Saskia: i.v.m. Corona kan de open ochtend niet doorgaan. Is het een idee om 
voor de volgende open ochtend een filmpje te maken door de kinderen voor nieuwe 
ouders (kinderraad)?   

Saskia  



Een terugkoppeling aan Peggy geven n.a.v. haar vragen.  
In hoeverre gaat de MR over deze vragen? Is dit wel de juiste plek? Eventueel de 
ouderwerkgroep.  
De vraag was nu alleen of er vraag is naar mediawijsheid. Zou er meer behoeften zijn 
aan een thema-avond? Hier kunnen meerdere thema’s in terug komen, zoals 
mediawijsheid. 

Derk, 
Tamara en 
Jasmijn 

Bespreken met Saskia: het doel van het kennismakingsgesprek opnieuw duidelijk krijgen 
met het team, en hierna naar ouders communiceren.  

Derk, 
Tamara en 
Jasmijn 

Jaarplanning aanpassen. Derk 

 
 

Besluitenlijst  

 

 

 

 

 


