
 

N O T U L E N  van de MR-vergadering van Het Driespan. 

Aanwezig:  Albert, Ben, Bianca, Karin en Marieke. 

Datum:  25 november 2019, 18.30 uur 

 

 

1.  Opening 

Ben opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

2.   Begroting 2020 

Albert  licht de begroting toe. Geen onduidelijkheden. MR keurt de begroting goed.  

 

3. Inspectiebezoek 

De inspectie is langs geweest. Dit keer was het een schoolbezoek gericht op de uitvoewring 

van alle plannen geldend voor passend onderwijs op bestuursniveau. Er is specifiek gekeken 

naar hoe wij passend onderwijs op onze school hebben georganiseerd. De directie heeft 

gevraagd of ze iets eerder aanwezig konden zijn zodat ze het zorgkwartier mee konden 

maken. De inspectie was erg tevreden over hoe wij alles organiseren op school in het kader 

van passend onderwijs. Het Driespan geniet het vertrouwen van de inspectie en dus zal een 

regulier bezoek naar verwachting over 4 jaar weer plaatsvinden. 

 

4. Evaluatie algemene ouderavond  

Er was dit jaar een grote opkomst. Het is wel een goed idee om volgend jaar de algemene 

ouderavond een andere invulling te geven. In kader van de ouderbetrokkenheid gaat hier ook 

zeker naar gekeken worden.  

 

 

5.  Voortgang verkiezingen 



Bij sluiting van de inschrijving voor de MR heeft niemand zich aangemeld. Hierna hebben we                 

toch nog 3 aanmeldingen gehad. 

Ben neemt contact op met de ouders die hebben aangegeven in de MR te willen. Ze moeten 

dan voor donderdag een stukje inleveren waarin ze zich voorstellen en waarom ze in de MR 

willen. Dit kan dan ook mee in de nieuwsbrief. Vrijdag maken Ben en Bianca alles in orde 

voor de verkiezing.  

Er kunnen 2 stemmen per kind gegeven worden. De ouders hebben tot en met 5 december 

om te stemmen. Hierna zullen de stemmen geteld worden en zal er een nieuw MR-lid zijn 

voor de oudergeleding.  

6. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.  

7.  Teamvergadering 

Met werkgroepen wordt gewerkt aan punten uit het school- en jaarplan. Deze komen steeds 

terug in de teamvergaderingen. Werkgroepen geven steeds een terugkoppeling naar de 

directie en het team. Ook is een keer ruimte gemaakt tijdens de teamvergadering voor het 

opruimen van de school en de magazijnen.  

Ook hebben we al twee keer teamscholing gehad. Dit bevalt goed.  

 

8. GMR 

Marieke geeft aan dat er bij de GMR echt wel punten worden besproken waarbij het handig  

is als er input is vanuit de leerkrachten zelf. 

Nu worden er soms toch dingen besloten waarbij leerkrachten zelf geen weet van hebben of 

waar we net het verschil kunnen maken in een besluit dat ook ons aangaat. 

Albert heeft in het directie overleg aangegeven dat wij het schoolzwemmen erg belangrijk 

vinden als school. Er is nog geen definitief besluit genomen vanuit de gemeente. Komt het 

bestuur dan met een ander alternatief? 

 

9. Vergaderdata huidig schooljaar 

De vorige vergadering hebben wij een aantal datums afgesproken. We hadden verwacht een 

nieuw MR-lid te hebben zodat we de datums ook meteen vast konden leggen. Dit is nog niet 

het geval. De volgende vergadering zal wel met het nieuwe MR-lid zijn dus dit wordt 

doorgeschoven naar de volgende vergadering. 27 januari gaat wel door. De vergadering zal 

om 18.30 uur beginnen. 

 

  

10.  Wat verder ten tafel komt 



Verbouwing: 

Er komen bij de kleuters nog bakken voor de tassen. En er moeten nog wat dingetjes 

afgerond worden.  

De kerstcommissie is vandaag bij elkaar gekomen dus we kunnen nog niks doorgeven wat 

betreft kerst. 

Het streven is voor de voorjaarsvakantie een hitteprotocol opgesteld te hebben. Met heel 

duidelijk erin vermeld wanneer het protocol in werking gaat en hoe een schooldag er op dat 

moment uitziet.  

In januari is door de AOB aangegeven dat er weer 2 dagen gestaakt gaat worden.  

11. Rondvraag: 

 Er is niemand voor de rondvraag. 

12. Sluiting 

 Ben sluit de vergadering. 


