
 

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

Aanwezig:  Mirjam, Ben, Gabriëlle, Gert, Marieke en Hennie. 

Afwezig:  Karin. 

Datum:  21 juni 2018, 16.30 uur 

 

1.  Opening 

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

2.   Formatieplan 2018-2019. 

 Op een enkele toelichting na, geen bijzonderheden. 

3. Zorgplan 

Gert geeft een toelichting op het SOP (Schoolondersteuningsprofiel). Uiteindelijk moet deze 

op de website worden geplaatst. 

4. School(jaar)plan/-verslag.  

Gert geeft een toelichting, verder een enkele tekstaanpassing . Gabriëlle vraagt door over het 

verantwoordelijkheidsbesef van de leerlingen. Dit zal eerst in groepen 7/8 en later in 5/6 

worden ingevoerd. Verder is het naar de toekomst van de school een absolute must op een 

“kidscentrum” in school te krijgen. Verder is het lerarenregister van de baan. 

Kort is er nog gesproken over de schoolgids. Hier moet nog een voorwoord van Albert Boele 

worden toegevoegd. Verder nog aan te vullen met de ouderbijdrage voor het 

schoolzwemmen. Op de jaarwijzer bovendien de gymlessen toevoegen. 

5. Notulen vergadering d.d. 14 mei 2018. 

De notulen worden goedgekeurd en zullen op de site worden geplaatst. Ook zal Hennie aan 

Daisy vragen de notulen op de L-Schijf te plaatsen. 

6. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 Geen. 

 

 



7. Voortgang sollicitatieprocedure nieuwe invalkracht 

Zie formatieplan. Nieuw zijn Chantal van den Hout en Fede Bolsius. Ben en Teresa zullen bij 

ziekte/afwezigheid worden ingezet. 

 

8. Teamvergaderingen 

Ben doet verslag van de teamvergaderingen 22 mei en 12 juni 2018. Aan de orde kwamen de 

formatie, Vreedzame school, proeflessen rekenen op de PC, het medicijnenprotocol en de 

opzet van de teamvergaderingen. 

9. Samenwerking/structuur MR-OR. 

In het nieuwe schooljaar zal worden bekeken of er interesse bestaat voor een gezamenlijk 

uitje. Tijdens de algemene ouderavond op 9 oktober 2018 zal de secretaris een inzicht geven 

over de werking van de MR.  Gert merkt op dat tijdens deze avond de OR en MR een bedrag 

dienen vast te stellen voor de ouderbijdrage 2019-2020. 

10. GMR. 

Doordat Marieke de vergadering eerder verliet, is er geen nieuws. 

11. Scholingsbehoefte MR. 

Idem. 

12. Nieuwe school-app 

De ICT-ers van Het Driespan zijn er druk mee. 

13. Verkiezingen oudergeleding.  

Begin nieuwe schooljaar zullen nieuwe kandidaten gevraagd worden. Mirjam & Marieke 

maken samen een afspraak. 

14. Eerstvolgende MR-vergadering 

De eerstvolgende MR-vergadering is vastgesteld op maandag 17 september 2018, om 16.30 

uur. Op de agenda staat dan in ieder geval de cijfers OR 2017-2018/begroting 2018-2019, 

alsmede de nieuwe data voor de MR-vergaderingen 2018-2019 

15. Rondvraag. 

Geen vragen. 

16. Sluiting  

Gabriëlle sluit de vergadering. Volgende vergadering maandag 17 september om 16.30 uur. 


