MR vergadering 8 maart 2022
Aanwezig via Teams: Nicole Dekkers, Floortje van de Wouw, Gerda Lukkien, Venne van Ham, Alex van
Boxtel en Mayke van Avendonk
1. Wel en Wee Driehoek: Fijn dat we weer een gedeelte van corona regels los hebben
kunnen laten. Ouders mogen weer in de school. Groepen mogen weer mengen. De
afgelopen tijd is erg onrustig geweest, veel besmettingen bij leerlingen en leerkrachten.
Nu lijkt de situatie tot rust te komen. Ouders geven aan dat het fijn is hoe het Team de
problemen in afgelopen corona-tijd steeds heeft kunnen oplossen (bijv. de invulling van
het thuis onderwijs en de bezetting in de groepen).
2. RIE (nieuwe RI&E2021/2022): Een openstaand actiepunt was het be-stickeren van de
ramen. Deze zijn aangebracht. Een kwaliteitskaart over Arbo-voorzieningen voor
leerkrachten is in de maak. De BHV-werkgroep heeft een ontruiming geoefend en in
maart weer een cursus dag.
3. Jaarplan – Passend onderwijs: Na elke trendanalyse en de bespreking van de analyse
in de leerteams worden de acties die nodig zijn in de kaart passend onderwijs aangepast.
De KC’er (Leonie) bewaakt dit proces. Ouders MR geven aan dat het moeilijk is om te
volgen of de door school gemaakte plannen op een goede manier zijn/worden
uitgevoerd. We willen binnen de MR nadenken op welke manier we deze ontwikkeling
het beste kunnen volgen.
4. Trendanalyse: Gerda licht toe. De eigen ambities binnen de school zijn hoog. Deze
passen bij onze leerling populatie. Begrijpend lezen scoren we op het landelijk
gemiddelde. Dit landelijk gemiddelde ligt lager als onze school ambitie. Onze school
ambitie behalen we nog niet in alle groepen. We zien onvoldoende groepsgroei. Ook op
rekengebied behalen we in alle groepen het landelijk gemiddelde. Niet alle groepen
halen onze eigen schoolambitie. Bij spelling en technisch lezen zie we hetzelfde beeld in
de scores. Het Avi niveau is zeer sterk. Op dit onderdeel zijn ook de school ambities
gehaald. Vraag vanuit de MR: is de ambitie die we als school zelf bepaald hebben wel
haalbaar? Gerda geeft aan dat de ambitie passend is bij onze populatie. We zien een
stijgende lijn in de scores. Dat is positief. Maar we blijven werken om ook de school
ambities te behalen. Groepsgroei is hierin heel belangrijk. De nieuwe rekenmethode die
volgend schooljaar ingevoerd wordt zal een positief effect hebben. In scholen op de kaart
zien we dat we kansrijk adviseren in groep 8 en dat onze kinderen erg goed scoren op het
voortgezet onderwijs. Een actiepunt voor de leerteams is de herfstsignalering. Deze
bespreking van alle leerlingen in de leerteams versterkt de doorgaande lijn versterkt.
Volgende meetmoment is in juli gepland. De MR blijft de trendanalyse volgen.
5. Tussen schoolse opvang: Voorheen viel het overblijven onder de stichting vrienden
van de Driehoek. Vanaf dit jaar beheert school de overblijfgelden. Het is belangrijk dat
daar toezicht op is. Daarom wordt dit twee keer per jaar in de MR besproken. Bij
aanschaf boven 500,- euro moet MR goedkeuring geven. De TSO-activiteiten zijn weer
opgestart. Er moeten nieuwe buiten speelmaterialen aangeschaft worden. Ook de
vaatwasser en een koffiezet apparaat zijn aan vervanging toe. Vraag vanuit school is of er
een kwart van deze kosten door overblijven gefinancierd kunnen worden. De MR gaat
hiermee akkoord. Ideeën om het geld uit de overblijf buffer goed te besteden zijn
welkom (bijv. plein meer speelvriendelijk maken, een grote glijbaan vanaf de loopbrug)
Vraag vanuit MR: kan het geld ook besteed worden aan extra inzet tijdens overblijven
(bijv. in de vorm van een vaste kracht die ook de
coördinatie/planning/scholing/communicatie met ouders op zich neemt). Gerda gaat dit
uitzoeken.
6. Ouderavond brainstorm: We gaan binnen de MR nadenken over de manier waarop
we dit willen vormgeven. Idee: per klas/groep/bouw een onderwerp. Met daarna een

gezamenlijke borrel. Via enquête bij ouders vragen of ouders daar behoefte aan hebben.
Daarna bekijken of er plannen gemaakt kunnen worden voor het komende jaar. Alex en
Mayke bekijken hoe de enquête vorm te geven.
7. MR verkiezingen: Nicole bericht de kandidaten met uitleg over de verkiezingen.
8. NPO gelden: Bericht in de media dat NPO gelden over een langere tijd ingezet
kunnen worden. Gerda heeft hier nog geen officieel bericht over gehad.
Overige Agendapunten (zonder directie)
a. Ingekomen stukken: b. Agendapunten buiten Jaarplan: c. Rondvraag: Nicole geeft aan dat alle buitenschoolse activiteiten die weer opgestart
worden goed aan ouders gecommuniceerd worden. Zodat iedereen ziet en weet dat
deze weer gebeuren.
Vergaderdata:
Dinsdag 19 april: handle with care (procedure en kwaliteitskaart) en vertrouwenscontactpersoon
uitnodigen om de procedure binnen de school te bespreken.
Dinsdag 24 mei
Dinsdag 28 juni

