Notulen MR JL Driecant 25-06-2019
Tijd:19.30-21.30
Vooroverleg: 19.30-20.00 Met directie: 20:00-21:30
Locatie: koffiekamer Jl Driecant
Aanwezig:
Karin Bos- van Beek (voorzitter) Jessica de Vaan
Patricia de Leeuw (secretaris) Gerwin van der Laan
Heidi Vonk

Marion van Herk

Afwezig:
John Aarde
Gast: Roel Willems
Notulist: Heidi
Agendapunten
Opening door voorzitter
Vooroverleg:
 Mededelingen/Post
Er zijn geen mededelingen.
 Notulen vorige vergadering: 07/05/ 2019
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
 Bezetting MR komend schooljaar
Jessica de Vaan en Karin Bos- van Beek nemen afscheid. Volgend jaar komt Roel
Willems namens de ouders en Derk Lettink namens de leerkrachten in de MR. John
Aarde is het aankomende jaar voorzitter.
 Ouderbijdrage
Het gesprek over de verdeling en de hoogte van de ouderbijdrage zal in de eerste
vergadering van het volgende schooljaar plaatsvinden. Gerwin geeft aan dat hierbij
terdege met de veranderende leerlingaantallen rekening zal moeten worden
gehouden.
Overleg met directie:
 Update:
- Voor het nieuwe school jaar zijn twee nieuwe leerkrachten aangenomen: Sonci
Margarittha zal op maandag en dinsdag naast Heidi komen werken en Marloes
Mannaerts zal zowel Michel als John een dag per week vervangen.
- De gymleerkrachten zullen ook het aankomende jaar de gymlessen verzorgen.
- Eva heeft vanaf de zomervakantie t/m de kerstvakantie zwangerschapsverlof. Zij zal
door Bregje worden vervangen.
- Derk mag nog een jaar Point gaan doen. Omdat er weinig aanmeldingen waren, wordt
nagegaan of Marina hieraan ook deel mag nemen. Marion zal Marinus vragen of dit
d.m.v. een bestuursbekostiging kan. De hele stichting doet mee aan het HPO-traject en








in dit kader is Point van toegevoegde waarde. Met Point wordt immers onderzoek naar
school gehaald.
Er is een mail van een ouder over de warmte in de gymzaal binnengekomen. Op basis
hiervan wordt besloten dit schooljaar geen gymlessen in de gymzaal meer te geven,
maar buiten waterspelletjes te doen.
Formatieplan tekenen
Dit is al goedgekeurd via de mail.
Nascholingsplan
Het plan wordt goedgekeurd.
Marion heeft vernomen dat er meer van het prestatieboxgeld naar de schoolbegroting
mag.
Koersplan
Gerwin merkt op dat het hoogbegaafdheidsprofiellabel nog niet direct tot meer zijinstroom leidt. Er komen wel steeds meer zij-instromers, maar deze zijn, mede doordat
zij soms wat verder weg wonen, niet altijd zichtbaar op de kaart.
Er liggen nu veel aanvragen van zij-instromers, deze worden echter niet zomaar
aangenomen.
Duidelijk is dat we voor wat betreft de populatie steeds meer opschuiven naar het
landelijk gemiddelde.
Het koersplan wordt goedgekeurd.
Ambitiekaarten:
De ambitiekaarten moeten voor 1 augustus bij de inspectie zijn.
Naast de ambitiekaarten worden 80 kwaliteitskaarten gemaakt. Op deze
kwaliteitskaarten worden schoolafspraken op een handzame manier vastgelegd.
o De ambitiekaart begaafdheid: Er wordt gewerkt aan een nieuwe invulling van
Leermeer. Er zal vooral worden ingegaan op de bijzondere onderwijsbehoefte
van de leerlingen en de nadruk zal meer op de begeleiding in de klas komen te
liggen. Aankomend jaar zal het laatste jaar met de consulenten zijn, daarna
komt er een wijkgerichte aanpak.
o De ambitiekaart Kunst en cultuur: Deze kaart zal nog aan de werkgroep
voorgelegd worden.
o De ambitiekaart Directe instructiemodel: De kaart wordt uitgedeeld en er wordt
aan de MR uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld.
o De ambitiekaart Taal: Deze kaart moet nog gemaakt worden.
o De ambitiekaart Doorgaande leerlijn 0-6: Deze kaar moet nog gemaakt worden.



Karin mag doorgaan met de begeleiding vanuit Plein 013 en zal dit het aankomende
schooljaar 2 dagen per week gaan doen. De begeleiding door Karin werd door de
kinderen, de ouders en de leerkrachten zeer positief beoordeeld. Ook basisschool
Koolhoven en basisschool Bloemaert doen aan Denkplein mee en zouden hieraan een
bijdrage kunnen leveren.



De schoolgids wordt in Vensters PO gemaakt en niet meer op papier. De conceptversie
wordt doorgenomen.



De eerste vergadering van het nieuwe schooljaar wordt op 9 september vanaf 19.30
gehouden. De andere vergaderdata zullen op deze vergadering worden vastgesteld.


-

-

-

Rondvraag:
Gerwin doet de volgende suggestie: Misschien is het goed om de ouders van de jonge
kinderen ’s morgens vroeg een mail te sturen, zodat zij de kinderen even voor kunnen
bereiden op de vervangende leerkracht.
De app blijkt niet altijd goed te werken. Patricia geeft aan dat het laden van foto’s zeer
veel tijd vergt. Marion zegt dat zij het gebruik van de app door de leerkrachten in het
nieuwe schooljaar weer onder de aandacht wil brengen.
Marion vraagt of zij ongeveer 350 euro uit de ouderbijdrage voor een kunstproject in
de hal zou kunnen gebruiken. Gerwin geeft aan dat dit soort versnippering voorkomen
moet worden en eerst naar de ouderbijdrage op lange termijn moet worden gekeken.
Dus voor nu wordt geen toestemming gegeven.

Afscheid van de vertrekkende leden.
Jessica en Karin worden bedankt voor hun inzet voor de MR.

