
Notulen MR JL Driecant 30-03-2020 
 

Tijd: 19.30 -21.25  Locatie: koffiekamer JL Driecant 
Vooroverleg: 19.30-19.45   Overleg met directie: 19.45 
Notulist: Heidi   
 
Aanwezig: 
Derk Lettink    Heidi Vonk   Patricia de Leeuw Tina Smeijers 
Gerwin van der Laan   Roel Willems   Ron Obbens 
                                   
Afwezig: 
 

Agendapunten 

Opening door Patricia 
Vooroverleg: 

• Mededelingen/Post 
Er zijn geen mededelingen. 

• Notulen vorige vergadering: 20-01-2020  
De notulen zijn goedgekeurd. 

• Ouderbijdrage (niet betalende ouders)  
Of de oudervereniging toestemming wil geven voor 1200 euro voor een klimwand 
(+/- 200 euro), een spel op de grond (+/- 600 euro) en rollend materiaal voor de 
lagere groepen (+/- 400 euro). De materialen zijn ook in de Kinderraad besproken. 
Derk vindt het bedrag heel laag. Voor de klimwand liggen offertes, voor het spel 
liggen geen offertes en voor het rollende materiaal ook nog niet. Ouders geven 
akkoord als de reserves boven de 12.000 euro liggen.  Er is volgens Petra 20.438,58 
euro reserve. De MR is verbaasd dat de reserve 20.000 euro is. Tina kan hier nog 
geen duidelijk beeld van geven.  
Het schoolreisje komt misschien aan het begin van het volgende schooljaar. 
Misschien wordt volgend jaar een deel in mindering op de ouderbijdrage gebracht. 
We innen dit jaar zoals gepland. We kondigen wel een mogelijk lagere 
ouderbijdrage aan.  
De overblijf is een flinke kostenpost die nu wegvalt. We moeten nu misschien vaker 
overleg hebben i.v.m. de ouderbijdrage.  

• Ouderbijdrage: Wordt er een standaard bedrag binnen de gehele stichting 
vastgesteld? 
Er is wel door het bestuur geïnventariseerd wat de ouderbijdrage per school is, 
maar er is geen standaardbedrag afgesproken. 

• Oudervereniging   
Is het mogelijk om als MR een oudervereniging op te richten? Kun je de 
werkzaamheden bij Petra weghalen? Wat zijn de opties? Is er een tussenvariant 
tussen een oudervereniging en de huidige situatie? Heeft de Rendierhof dezelfde 
constructie voor de ouderbijdrage als wij op dit moment hebben? Patricia vraagt 
Gerwin om een brief voor het bestuur te formuleren. 

• Reglement/statuut/kwaliteitskaart MR  
Deze worden de 14e in de GMR besproken besproken. 

• Stakingsgelden inzetten  



Door een onderbouwleerkracht werd voorgesteld hen vrij te roosteren om dingen 
voor de klas voor te bereiden. We wachten het Corana-virus af en als we weer naar 
school gaan, dit nog regelen.  
 

• Verkiezingen  
Alle ouders van de MR gaan volgend schooljaar verder.  

Overleg met directie: 
• Update  

We zijn benieuwd wat de regering morgen omtrent de sluiting i.v.m. het coronavirus 
besluit. Er wordt al met instructie gewerkt door verschillende leerkrachten. Vanuit 
het bestuurskantoor is een kwaliteitskaart gemaakt. We handelen in lijn met de 
kwaliteitskaart. De MR-leden zullen de kaart ook zien, nadat deze met het team is 
besproken. Er zijn 5 scenario’s. In het begin is er dagelijks naar ouders gemaild. 
Vorige week is de nieuwsbrief gestuurd. Morgen stuurt Tina een mail. Er wordt erg 
ingezet op de hoofdvakken (rekenen, taal, lezen en spelling). Het bestuur 
inventariseert dagelijks hoe de opvang op scholen is. De leerkrachten proberen ook 
in de gaten te houden hoe het bij de kinderen thuis gaat. Gelukkig is het mooi weer 
en kunnen de kinderen af en toe naar buiten. Laten we ervan uitgaan dat de 
kinderen na de meivakantie weer naar school kunnen. Als het langer gaat duren, is 
het misschien goed om de situatie te herzien. We doen het als school vergelijkbaar 
met andere scholen voor wat betreft de tevredenheid van de ouders. Gerwin maakt 
zich zorgen over de monitoring van de kinderen. Tina geeft aan dat in de hogere 
groepen de systemen Snappet en Gynzy zelfcorrigerend zijn. Een goede dagplanning 
is aan te raden, bij nog niet alle gezinnen lukt het deze aan te  houden.  

• HPO 
Eén van de ambitiekaarten die is opgesteld gaat over het EDI. Aanstaande 
donderdag is er een webinar over EDI-lessen op afstand. Alle leerkrachten zijn 
ermee aan het oefenen.  

• Dashboard/Tevredenheidspeiling (leerling)  
Groep 6 scoort relatief laag. Dit zie je vaak in groep 6, dat kinderen eraan twijfelen 
of anderen het wel leuk vinden dat ze er zijn. Misschien heeft dat met de 
beginnende puberteit te maken. Ron vraagt zich af of we structureel aandacht aan 
pesten besteden. Derk merkt op dat het goed is om de vertrouwenspersonen weer 
een rondje te laten maken als de scholen weer beginnen. Gerwin merkt op dat het 
zich onveilig voelen vooral bij het schoolplein plaatsvindt. Misschien is het goed om 
dit eens met de overblijfouders te bespreken. Deze resultaten worden in de 
Kinderraad en met de leerkrachten besproken. Ron oppert dat het misschien goed is 
om in de groepen 4 en 5 goed op pesten in te gaan.  
De sociale veiligheid van de kinderen wordt hier getoond. 
De sociale veiligheid van de ouders volgt nog. 
De sociale veiligheid van de leerkrachten wordt alleen met de leerkrachten 
besproken. 
De factsheet is een afspiegeling tegen de stichting. Tina geeft uitleg bij dit blad.  
Dit is in november samengesteld voor de inspectie.  

• Opbrengsten  
Tina stuurt ons nog de analyse tussenopbrengsten. Drie dingen zijn van belang. De 
ontwikkeling van de kinderen, de 5 niveaus en of de kinderen aan het einde van hun 



schoolbaan een 1S of 1F score hebben gehaald. Het is goed als leerkrachten dit 
bekijken met duidingsvragen. Dit onderwerp wordt in de MR-vergadering van 7 of 
25 mei besproken.  

• Ouderbijdrage: Hoe wordt de overblijf op andere scholen gefinancierd?  
Op sommige scholen wordt de vrijwillige ouderbijdrage gesplitst in verschillende 
delen, waaronder de overblijf. Op sommige scholen wordt per keer overblijven geld 
voor de overblijf gevraagd (dit mag in ons geval niet vanwege het continurooster). 

• Peuter/kleuter-groep ‘Hoe loopt het en hoe verder?’  
Derk legt de meerwaarde van deze groep uit. Op dit moment stromen niet alle 
leerlingen ook daarna door naar onze groepen 1. Tina geeft aan dat dit soms, als het 
kind niet in onze schoolcultuur past, ook wenselijk is.  

• Formatie  
Andere jaren is de MR in de formatie meegenomen. Tina heeft er geen bezwaar 
tegen dat dat nu ook gebeurt. Hiervoor is een vergadering op 7 mei gepland.  

 

To do list Wie  

Concept notulen mailen naar MR Heidi  

Goedgekeurde notulen mailen naar John voor op de site  Heidi  

Niet betalende ouders bellen  Heidi 

Conceptbrief voor bestuur over alternatieve mogelijkheden 
oudervereniging 

Gerwin 

Kwaliteitskaart onderwijs op afstand delen met OMR Tina/Patricia  

Tussenopbrengsten mailen  Tina  

Doorgeven aan de twee leerkrachten overblijf dat wij het wenselijk 
vinden dat zij het onveilige gevoel op het schoolplein (n.a.v. 
tevredenheidpeiling leerling) bespreken met de overblijfouders 
(coördinatoren).  

Patricia  

Navraag hoe Rendierhof de ouderbijdrage int  Patricia  

Extra vergadering inplannen rondom de ouderbijdrage met Monique 
(bestuurskantoor) en Petra (administratie) 

Patricia  

Komende vergaderingen   

7 mei 19.15 
25 mei 19.30 
22 juni 19.30 

 

Zaken die nog open staan  

Verkiezingen:  
Vinden we het wenselijk dat beide ouders stemrecht hebben? 
Moeten de stembriefjes genummerd worden?  

Ron  

Kwaliteitskaart MR (Maakt iemand binnen de stichting deze of iedere 
school apart?)  

Ron 

Stakingsgelden inzetten  Tina/Patricia 

 


