
Notulen MR JL Driecant 30-10-2018 
 

Tijd 19.30-21.30       Directie: 20:00-21:30 

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: Heidi 

 

 
Agendapunt 

1 Opening door voorzitter 

 

2 vaststellen agenda 

 

3 Mededelingen/Post: 

Steeds meer scholen fuseren. Er moet een fusietoets uitgevoerd worden. Deze toets wordt afgeschaft. Tijdig 

informeren en instemming van de MR zijn verplicht.  
 

Het MR reglement wordt nog door de GMR bekeken. Er wordt gestreefd naar een reglement dat door alle drie 

scholen wordt gebruikt.  

 

4 Notulen vorige vergadering: 19/9/ 2018 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 
Reeshof breed overleg: 

De schooldirecteuren waren aanwezig, maatschappelijk werk, mensen van de gemeente, mensen van Renewed 

(jongerenwerk). 

De wijkgerichte aanpak. Er wordt bij scholen ‘geshopt’.  Er is een ‘gentlemensagreement’ gemaakt dat scholen 
bij overplaatsing naar andere scholen goed met elkaar overleggen. Vooral bij huiselijke problematiek is dit 

belangrijk.  

Kompaan De Bocht is komen vertellen over vechtscheidingen. 
Er is een psycholoog komen vertellen over mindfulness voor kinderen.  

Hij heeft zijn praktijk in de Reeshof.  

Stiefgoed is komen vertellen over samengestelde gezinnen.  
Er komt een team om jongeren voor  sport te enthousiasmeren in de wijk.  

5 Bijeenkomst strategisch beleidsplan 

Er zijn flink wat mensen naar deze bijeenkomst geweest. Het ging de eerste tijd vooral over Opmaat. De tweede 

tijd ging het vooral over wat je nog zou willen. Er is een vervolgbijeenkomst op 22 november.  
 

6 Begroting cultuur stukje Mr/ stukje school.gr 8 Kamp? 

 

Marion gaat ermee akkoord dat het tekort op de begroting uit de schoolgelden worden betaald.  
Er zijn afspraken gemaakt voor cultuur. Een gedeelte wordt dit jaar uit de ouderbijdrage betaald en een gedeelte 

uit de schoolbegroting.  

Zijn er wensen om nog meer zaken uit de ouderbijdrage te betalen? 
 

We maken een lijst van wat met wat wel onder de ouderbijdrage komt te vallen en wat niet. Misschien moeten 

we hierbij wel duidelijk nadenken over wat een uitstapje is en wat onder educatie valt.  
Voor dit jaar gaan we de afscheidsavond uit het schoolbudget betalen. 

We moeten goed aan de toekomst denken m.b.t. het kamp omdat het leerlingenaantal terugloopt. Er zitten dan 

relatief veel kinderen in groep 8, terwijl er minder inkomsten uit ouderbijdragen komen.  



 

Later in de vergadering bleek dat Marion de opdracht heeft gekregen om naar een oudervereniging over te gaan, 

bovenstaande wordt voor de MR dan minder relevant.  

7 Directie: 

 Update/ uitnodiging 2e avond strategisch beleidsplan 

De is op 22 november. 

 

Het groene plein: 
Aanleg groene plein heeft plaatsgevonden. Er komt nog een wilgentenentunnel. Er wordt nog 

aangeplant.  

In de Kinderraad wordt besproken hoe het spelen samen met de andere scholen plaats zal vinden. De 
Junior City trainer cursus zal geïntroduceerd worden.  

Er komt ook overleg met de Bloemaert. Gaan we samen op de pleinen spelen, zo ja op welke manier? 

De opening komt zo snel mogelijk.  

 
Naschools aanbod:  

Er komt schooldammen.  

Er zijn heel veel aanmeldingen binnen gekomen. Wel was opvallend dat na vermelding in de 
Nieuwsbrief weinig reacties kwamen en na het uitdelen van de flyers veel. Wordt de Nieuwsbrief wel 

goed gelezen? Hoe kunnen we ouders hiertoe motiveren? 

 
Typeles 

Steeds meer ouders vragen om typeles op school. 

Op de Rendierhof zorgt de school voor de apparatuur, maar onder begeleiding krijgen de kinderen op 

school na schooltijd les. De kinderen moeten wel thuis oefenen. Shirley van Kinderstad is gevraagd of 
zij iemand hebben om hierin te begeleiden. De Bloemaert zal hieraan meedoen.  

 

Engels 
Docenten van het Beatrixcollege bieden naschools les Engels aan. 

Het vindt in ons gebouw plaats, maar de rest regelen zij zelf. 

 
Schaakles 

De opa van Joyce van Laarhoven heeft aangeboden schaakles te komen geven. Hierover zal nog met hem 

gesproken worden. 

 

 1 okt telling 

Er zijn 379 leerlingen. De prognose was 370. Dit betekent wel weer een klas minder. Er is wel 

nieuwbouw in de buurt.  

 

 Dashboard 

151 leerling 4-7 (sterke achteruitgang) 

8-12 jaar ook afname 

Grote groepen 8 gaan uitstromen 

De uitstroom is niet zorgelijk.  
We dalen minder snel dan verwacht.  

Toch de nieuwe kinderen in de buurt door middel van flyers en open ochtenden beter proberen te 

benaderen. Misschien meespeelmomenten. Ook wordt er gedacht aan een kleuter-peutervoorziening 
invoeren.  

 

We moeten in het kader van dalende en wisselende groepsgroottes goed nadenken over andere vormen 
van inhoud geven aan het onderwijs. Dit ook in het kader van minder beschikbare leerkrachten. 

 

Wij scoren passend bij de leerlingen en boven de landelijke norm. Door de invoering van het passend 

onderwijs kun je een andere uitstroom krijgen. Er is een zwakkere start in de groepen 3 en 4. Vooral in 
de groepen 3 en 4 zit veel zorg. Vanaf de groepen 5 zie je dat de achterstand wordt weggewerkt.  



 

Een aanvulling is dat de nieuwe leerkrachten beter begeleid zouden kunnen worden.    

 

 Ouderbijdrage/ taken Petra/ extra ondersteuning/ mail Gerwin 27/09 

Er is met Petra bekeken wat zou kunnen gezien de juridische status. Petra gaf aan dat het moeilijk is om 

zaken af te dragen. Misschien een vergoeding opnemen voor administratie om administratieve taken te 

verrichten. Misschien toch voor een oudervereniging gaan.  

Gedurende de vergadering bleek dat Marion de opdracht heeft gekregen tot een oudervereniging over te 
gaan. Marion gaat met Marius in overleg over de invulling hiervan. De MR leden gaven aan zich zorgen 

te maken over de bereidheid van ouders om dan nog het volledige bedrag te betalen. Kunnen wij in de 

toekomst dan nog wel doen wat we nu allemaal doen en gaan ouders niet zelf bepalen waarvoor zij wel 
en waarvoor zij niet willen betalen? 

 

Dit punt weer op de volgende agenda opnemen.  
 

De ouderbijdrage is voor het nieuwe schooljaar uit de begroting gehaald.  

 

 Samenwerking SBO 

Interventie Plein 013  
Subsidie is toegekend. Volgende week is er overleg met IB’ers, schoolhoofden en een leerkracht van het 

SBO. De aankomende maand wordt gebruikt om vooral te observeren in de klas en te onderzoeken hoe 

we kinderen binnen het autistisch spectrum betere executieve functies kunnen aanleren. Ook kijken we 
wat we aan emotieregulatie kunnen doen. Hoe en of dit in groepen plaats zal vinden, moet nog bekeken 

worden. Het doel is om in januari echt te starten. De inzet is om het team hierin ook te 

professionaliseren. Het project loopt tot de zomervakantie. Dan moet aan de hand van een verslag 
bepaald worden of en hoe dit voortgezet zal worden. De communicatie naar ouders zal goed doordacht 

moeten plaatsvinden.  

 

8 Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

9 Sluiting vergadering 

 

 
 

 

 


