Verslag MR-vergadering: 27 oktober 2020
Via Teams aanwezig: Coen, Ester, Simone, Venne, Floortje, Gerda en Mayke
1. Wel en Wee Driehoek In deze corona periode: Het loopt redelijk goed. Tot op heden is het
team redelijk stabiel. Ook kinderen zijn grotendeels aanwezig. Jasper begint met zijn reintegratie, ook Femke is hiermee gestart. De personele bezetting van de opvang krap.
2. Vanuit de ouderraad: Her jaarverslag OR is te vinden op de site. OR is bezig om
sinterklaasviering en kerstviering “corona-veilig” te maken. Rond Carnaval wordt bekeken
hoe de andere scholen in Hilvarenbeek hiermee om gaan.
3. Financiën begroting school breed: exploitatie ter info. Coen heeft deze met Gerda
doorgesproken. We geven meer uit dan begroot. Dat komt mede door de vervangingen.
Bedrijfsgezondheidsdienst, schoonmaakmiddelen en kopieerkosten vallen dit jaar hoog uit.
Opmaat geeft aan dat dit negatieve saldobegroting op dit moment geen probleem is.
Personeelskosten zijn gedekt. Gerda geeft aan dat binnen Opmaat de Driehoek met deze
begroting goed “in de pas” loopt. Coen geeft aan dat we alert moeten zijn op wat dit kan
betekenen voor de begroting en formatie van komend jaar. Gerda geeft aan dat ze verwacht
met deze begroting aan het einde van het schooljaar sluitend uit te komen.
4. Begroting MR 2020-2021: Coen ligt toe. Er is ruimte voor scholing. Floortje en Venne willen
hiervan gebruik maken. Bij deze is de begroting vastgesteld.
5. Jaarplan 2020-2021
- Passend onderwijs: Het school ondersteuningsprofiel. MR heeft instemmingsrecht. Dit
document is geschreven voor ouders en komt op de website Gerda vraag aan de ouders
van de MR hoe ze dit document zien. Wat er omschreven staat over de verschillende
vormen ondersteuning is duidelijk. Soms is uitleg bij afkortingen nodig. Ouders vragen
zich af wanneer valt een kind in welke mate van ondersteuning en hoe wordt dit bepaalt.
Gerda zal hier een toelichting bij schrijven. Een belangrijke overweging is hoeveel
ondersteuning kan de school aan. Wat is haalbaar? Advies vanuit de MR: schrijf een
inleiding met uitleg over basisondersteuning (wettelijke plicht) Leg uit hoe/wanneer de
ondersteuning uitgebreid wordt (m.b.v. de 3 pijlers) en hoe ouders hierover worden
geïnformeerd. Wanneer het DOP is afgerond wil Gerda het ondersteuningsprofiel met
aanvullingen in de volgende MR vergadering inbrengen.
- Sociale veiligheid: gedragscode. Dit is een document voor leerlingen, ouders en
leerkrachten. In groep 4-5 is er mee gewerkt als Pilot. De gedragscode helpt leerkrachten
bij het bepalen in welke fase zit de situatie/het gedrag en welke vervolgstappen zijn
nodig. Coen geeft aan dat goede begeleiding tijdens het overblijven hierbij cruciaal blijft.
Deze gedragscode is ook met de overblijfkrachten besproken. De gedragscode biedt ook
hen handvatten tot ingrijpen. Floortje geeft aan de in de communicatie naar ouders het
belangrijk is dat ouders weten wat de gedragscode betekent voor hen kind en wanneer
er contact met ouders wordt opgenomen. Geef bij ouders aan hoe de gedragscode past
binnen onze visie. Communiceer ook de aanleiding voor deze code en de route. Ideeën
vanuit MR: plaats de gedragscode in de app zodat deze altijd voor iedereen te vinden is.
Informeer ouders via een filmpje over het hoe en waarom van de code. Gerda wil deze
gedragscode centraal implementeren. In januari wordt de pilot geëvalueerd. Daarna kan
de code in alle groepen worden ingevoerd.
6. Trendanalyse: nog niet alle data is verwerkt. Begin schooljaar is cito afgenomen. nog niet
alle streefdoelgesprekken zijn gevoerd. In deze gesprekken wordt bekeken wat er in
verschillende groepen nodig is om het ambitieniveau te halen. Er wordt kritisch gekeken naar

het aanbod. En naar de groei van de individuele leerlingen. Komende MR vergadering komt
de trendanalyse terug op de agenda.
7. Tussen schoolse opvang: Administratief is het op dit moment niet makkelijk de stichting op te
heffen. Daarom blijft de stichting dit jaar nog bestaan. Op het moment dat stichting wordt
opgeheven en het geld naar de schoolgaat zal Gerda de besteding van de gelden ter
goedkeuring aan de MR voorleggen. Er worden weer verschillende nieuwe tussenschoolse
activiteiten aangeboden.

Agendapunten (zonder directie)
A. Vaststellen notulen 8 september: bij deze
B. Ingekomen stukken: info MR
C. Agendapunten buiten het jaarplan: verkeersveiligheid Via de lokale media is er
gecommuniceerd over nieuwe bouwplannen rondom onze school. Coen geeft aan graag
Gerda te willen helpen. Hij zal contact opnemen met de verkeersdeskundige van de
gemeente. Samen willen Gerda en Coen hierin optrekken om zo te zorgen voor een veilige
verkeerssituatie rondom onze school.
D. Stukje Driehoeks nieuws: Simone schrijft dit.
E. Rondvraag

