
Notulen MR JL Driecant 19-09-2018 
 

Tijd: 20.00-22.00  Directie: 20:30-21:30 

Locatie: koffiekamer JL Driecant 

 

Aanwezig: 

Karin Bos-van Beek (voorzitter)  Jessica de Vaan                Marion van Herk 

Patricia de Leeuw (secretaris)      Gerwin van der Laan         

Heidi Vonk                                   John Aarde 

 

Notulist: Patricia 

 

 
Agendapunt Tijd Status 

Informatief/ 

Besluitvorming/ 

Discussie 

1 Opening door voorzitter: 

Er is een voorstelrondje gedaan.  

20.00 I 

2 Vaststellen agenda: 

De documenten worden steeds in Dropbox gezet. 

20.05 B 

3 Mededelingen/Post: 

De postmap wordt rondgestuurd wanneer er post is.  

20.07 I 

4 Notulen vorige vergadering: 5 juni 2018 

Bij Janneke navraag of ze geïnformeerd heeft waarom de bibliotheekpassen 

niet gratis zijn. De notulen zijn vastgesteld.  

20.10 B 

5 Vaststellen taken schooljaar 2018/2019: 

Secretaris: Patricia 

Voorzitter: Karin  

20.15 D 

6 Jaarverslag 2017/2018: 

Er komt een inleidend stukje bij het jaarverslag.  

20.20 B 

7 Directie: 

 Update  

Groene plein: In de week voor de herfstvakantie wordt gestart met 

fase 2, stuk richting Bloemaert en strook achterkant bij de gymzaal. 

In de komende nieuwsbrief komt een oproep aan ouders om op 

woensdag 10 oktober tegels mee eruit te halen.  

Doorgaande lijn 0-12 jaar: Op 21 september komen Kinderstad, 

Driecant en Bloemaert samen om elkaar beter te leren kennen en een 

betere samenwerking te krijgen.  

Reeshof Breed overleg: Vanuit de gemeente willen ze een 

wijkgerichte aanpak om problematieken in de wijk aan te pakken en 

zorg dichter bij huis te verwezenlijken. Volgende week staat een 

bijeenkomst gepland. Kennismaken met elkaar, wat kunnen we 

samen? 

Dammen: Via een ouder is een meneer geïntroduceerd om na 

schooltijd damles te komen geven.  

Schaken: Marion wil ook in gesprek met een opa om na schooltijd 

schaakles te komen geven.  

Typecursus: Marion is aan het kijken of ook de typecursus na 

schooltijd op school gefaciliteerd kan worden.  

Strategisch beleidsplan: Doel: komende 5 jaar naar een High 

Preforming Organisation, professionele leergemeenschappen. Op 

woensdag 26 september is er een bijeenkomst. Iedereen binnen de 

stichting (ouders MR/GMR/leerkrachten) is welkom om mee te 

denken en te luisteren. Van 17.00 tot 20.00 op het bestuurskantoor. 

 Jaarplanning 2018/2019 data goedkeuren of wijzigen 

20.30  

I 

B 

B 

D 

I 



23 oktober 2018 19.30  

20 november 2018 19.30  

29 januari 2019 19.30  

19 maart 2019 19.30  

7 mei 2019 19.30  

25 juni 2019 19.30  

 Datum etentje 
13 november 2019  

 Verwerking ouderbijdrage 

Vorig jaar zijn de voors en tegens en de animo voor een 

oudervereniging besproken. Petra is er 56 uur mee kwijt. Voor iedere 

transactie moet er een code ingevoerd worden. Er is een mail 

rondgegaan van een bedrijf dat voor € 700,00 alleen de facturatie 

doet, niet voor brieven uitdoen e.d. Een ouder is bereid om het op 

zich te nemen tegen bv. een vrijwilligersvergoeding.  

De MR reageert: “Kan Margot voor dit schooljaar ondersteuning 

bieden? Kan de ouder andere taken overnemen van Petra, zodat 

Petra wel de ouderbijdrage kan blijven doen? Dit i..v.m. met de 

privacy van de ouders/leerlingen. De volgende vergadering komt dit 

weer aan bod.  

 Samenwerking SBO: Er is nog geen nieuws.   

 Stakingsgelden: Het salaris van het personeel dat gestaakt heeft, 

vloeit terug in de schoolbegroting. MR mag adviseren hoe in te 

zetten. Voorstel: Iemand inhuren die de leerkracht ondersteunt bij de 

afname van de DMT-toetsen. Marion neemt dit mee naar het MT.  

8 MR reglement:  

Er zijn kleine aanpassingen nodig. Karin neemt dit mee naar de GMR. Zodra 

het reglement definitief is, komt het terug in de MR.  

21.15 D 

9 Realisatie ouderbijdrage 2017/2018:  

De realisatie ouderbijdrage 2017/2018 wordt niet goedgekeurd. John neemt 

namens de oudergeleding van de MR met Marion contact op. 25 september: 

John heeft dit punt opgenomen met Marion en zij geeft aan het tekort te 

betalen vanuit de schoolgelden.   

21.30 B 

10 Begroting ouderbijdrage 2018/2019:  

De begroting ouderbijdrage 2018/2019 is vastgesteld. Karin mailt dit rond 

met een HELE kritische noot erbij (overschrijding budget wordt niet vanuit 

de MR-gelden betaald).  

Ouders die niet betalen? Komt terug op de jaarplanning in maart.  

21.45 B 

11 Rondvraag  21.55  

12 Sluiting vergadering 22.00  

 

 

 

 


