Notulen MR JL Driecant 20-01-2020
Tijd: 19.30 - 21.30
Vooroverleg: 19.30-20.30
Notulist: Heidi
Aanwezig:
Derk Lettink
Gerwin van der Laan

Locatie: koffiekamer JL Driecant
Overleg met directie: 20:30-21:30

Heidi Vonk
Roel Willems

Patricia de Leeuw

Afwezig:
Ron Obbens
Agendapunten
Opening door Patricia
Vooroverleg:
 Mededelingen/Post
Patricia heeft een brochure met het cursusaanbod vanuit het openbaar onderwijs.
 Notulen vorige vergadering: 02-12-2019 (zie bijlage)
Met een kleine aanpassing worden deze geaccepteerd.
 Reglement/statuut/kwaliteitskaart MR
Dit wordt vanavond binnen de GMR aangepast.
Binnen het reglement wordt niet vermeld of beide ouders in geval van gescheiden
ouders stemmen bij een MR. Dit mogen de scholen zelf bepalen.
De kwaliteitskaart laten we nog even liggen, omdat deze op alle scholen moeten
worden gemaakt.
 Stakingsgelden inzetten
Vorig jaar zijn de DMT-toetsen hiervan betaald.
Bij de midden-Cito 2020 is dit uit ziektegelden betaald. Misschien de DMT-toetsen aan
het einde van dit schooljaar. Aan het team vragen welke zaken zij uit deze gelden willen
bekostigen.
 Werkdrukverlagingsgelden ‘Hoe in te zetten in het nieuwe schooljaar?’
Zetten we deze gelden weer voor de gymleerkrachten in?
Mogen Hilde en Daniëlle nog blijven? Dit i.v.m. contracten.
Is er meer geld te besteden? Waar besteden we dit dan aan.
 Peuter/kleuter-groep ‘Hoe loopt het en hoe verder?’
Dit is een relatief dure groep. Het verlaagt wel de werkdruk bij de kleuterleerkrachten.
Doordat de kleuters met meer basiskennis instromen, is er meer rust. De plaatsing van
kinderen is eenvoudiger, doordat je al weet hoe bepaalde kinderen op elkaar reageren.
Misschien moet je een bepaalde periode afspreken om na te gaan of er inderdaad extra
instroom is.
 Ouderbijdrage (ouder Bianca, binnen de stichting hetzelfde bedrag en oudervereniging)
De ouderbijdrage zit nu nog bij het werk van Petra. Het zit op de schoolbegroting.
Bij het onderbrengen bij de ouders, zullen ouders er misschien voor kiezen om de
overblijf eruit te halen.
Heeft het schoolbestuur nog invloed op de ouderbijdrage als deze ondergebracht is bij
een oudervereniging?
De ouders in de oudervereniging bepalen dan waar de gelden dan naartoe gaan.




Misschien is het een optie om Petra uit de ouderbijdrage voor haar werk aan de
ouderbijdrage te betalen.
Graag willen we duidelijkheid hebben of het bedrag inderdaad standaard wordt.
Is het wenselijk dat een ouder gegevens van andere ouders krijgt te zien?
Heidi zal wederom contact met de 3 niet-betalende ouders opnemen.
Ambitiekaarten/Kwaliteitskaarten
De ambitiekaarten zullen later in het jaar weer aan de MR worden voorgelegd.
Morgen worden ze in de teamvergadering besproken.
Gerwin heeft contact met Marius opgenomen i.v.m. de vacature voor een
schooldirecteur.

Overleg met directie:
 Evaluatie MR
Roel geeft aan dat hij graag af en toe apart met de ouders van de MR willen
overleggen. Gerwin geeft aan voorkeur te hebben voor een leerkracht als voorzitter,
omdat een leerkracht meer voorkennis heeft. De MR kan echt meerwaarde hebben bij
communicatie naar ouders.
 Update (staking/gymleerkracht/teerveld/overige zaken)
Bijna alle scholen gaan 2 dagen dicht. Morgen wordt gekeken of er ’s morgens nog iets
op school zal gebeuren. Tina stuurt de link voor een petitie door naar de ouders.
We hebben een nieuwe gymleerkracht voor Daniëlle; Tim…
Het teerveld wordt op dit moment aangepakt.
De rommel op de parkeerplaats blijft zorgelijk. De wethouder heeft deze plaats van een
C-locatie een B-locatie gemaakt; dit betekent dat de parkeerplaats vaker schoon zal
worden gemaakt.
Marloes heeft een nieuwe baan op een het Schakelcollege geaccepteerd. Er wordt voor
haar een vacature geplaatst.
 HPO
Het schoolplan is vervangen door de ambitiekaarten.
HPO werkt vanuit wetenschappelijk onderzoek.
Vooral in de bovenbouw is men al bezig met EDI.
De kwaliteitskaarten worden in 4 jaar tijd aan thema’s gekoppeld.
Eigenlijk zouden de kaarten vanuit noodzaak gemaakt moeten worden. Op dit moment
worden ze gewoon gemaakt, zonder dat hier direct aanleiding voor is.
Tina geeft aan dat je als team niet echt eigenaar van een kaart wordt als je ze uit een
database haalt.
Het is Tina niet bekend hoe de lijst van kwaliteitskaarten precies tot stand is gekomen.
 Risico-inventarisatie ARBO
Tina gaat zich laten informeren of het dit jaar moet.
 Stakingsgelden inzetten
Zijn deze te gebruiken voor de DMT-toetsen aan het einde van het schooljaar? Patricia
zet hierover een mail uit naar het team.
 Werkdrukverlagingsgelden ‘Hoe in te zetten in het nieuwe schooljaar?’
Er moet rekening worden gehouden met eventuele contracten.
Tina zal de MR inzicht geven in het werkverdelingsplan.
 Peuter/kleuter-groep ‘Hoe loopt het en hoe verder?’
De MR vindt het op dit moment wenselijk dat dit nog wordt voortgezet. Gerwin geeft
aan dat het goed is om dit na een bepaalde termijn te evalueren.
Er is hiervoor een ambitiekaart gemaakt.





Derk ziet heel veel voordelen aan de peuter-kleutergroep. Het is niet automatisch zo
dat de kinderen uit de peuter-kleutergroep ook bij ons op school instromen.
Ouderbijdrage (Hoe verder? Er lopen nu dingen langs elkaar heen; ouder Bianca,
binnen de stichting hetzelfde bedrag en oudervereniging.)
Er is vanuit het bestuur geen opdracht gekomen om een oudervereniging op te starten.
Er wordt bij het schoolbestuur bekeken of een stukje uniformiteit in de ouderbijdragen
mogelijk is.
Volgens Tina heeft het schoolbestuur in geval van een vereniging geen invloed op de
ouderbijdrage; dit ligt bij de vereniging.
Gerwin geeft aan dat hij graag de berekeningen voor de langere termijn vast zou willen
leggen.
Via Parnassys schoolgeld innen kost ongeveer 2 ½ euro per leerling.
Tina zoekt uit hoe de overblijf op andere scholen wordt gefinancierd.
Ambitiekaarten/kwaliteitskaarten ‘Wat voor rol heeft de MR hierin?’

To do-list
Concept notulen mailen naar MR
Goedgekeurde notulen mailen naar John voor op de site
Volgende vergadering Dashboard erop
Niet-betalende ouders bellen
’t Zusje bellen voor 17 februari
Mail naar collega’s over de stakingsgelden
De actuele reserves opvragen
Informeren hoe de overblijf op andere scholen wordt gefinancierd
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