
Notulen Ouderraad de Driemaster  
 
Datum: 19 januari 2021, 20.00 
Aanwezig: Leidje (Directie), Mark (MR), Nicolien (Voorzitter, groep 3), Monique (groep 1-2 
Vlinders), Machteld (groep 3), Simone (groep 4), Hanne (Secretaris, groep 8),  
Angela (groep 5), Tinne (groep 7) en Nadya (groep 3, 4 en 7).  
Afwezig: Richard (Penningmeester) 
Vacant: Groep 6 
Locatie: Online 
Notulist: Simone 
 

1. Opening vergadering  

Nicolien heeft iedereen welkom. 
 
Hanne en Nadya haken later aan.  
 
2. Mededelingen directie  
 

● In de vakantie waren er drie leerkrachten met Corona besmet. Liesbeth is nog 
herstellende en pakt langzaam haar taken weer op.  

● Tweede lockdown: er lag min of meer al een draaiboek gebaseerd op de ervaringen van 
de eerste lockdown. Leidje hoort van veel ouders dat ze het fijn vinden dat er structuur in 
de ochtend zit. Leerkrachten stimuleren en inspireren elkaar. De techniek is soms 
onwillig, maar daar valt helaas weinig aan te sleutelen. 

● Wat betreft het verbeteren van de kwaliteit didactisch en pedagogisch onderwijs: Leidje 
zal hier in de komende nieuwsbrief (21-01) uitgebreid aandacht aan besteden.  

● Vorig jaar is vanwege de lockdown maar een deel van de vakken getoetst. De resultaten 
zijn als analysemateriaal gebruikt. De eerste volgende Cito toetsing zou in januari 
geweest zijn. Omdat de maatregelen verlengd zijn, is het toetsen op school niet 
mogelijk. De vraag is nu; blijven de rapporten staan op 11 februari zonder de Cito 
toetsen? Er wordt zo veel mogelijk op basis van materiaal- en methode getoetst. Wellicht 
aangevuld met online toetsen door bijv. kinderen een stukje voor te laten lezen. Als 
alsnog besloten wordt de cito´s af te nemen na 9 februari dan kunnen ze met ouders 
besproken worden, maar worden ze niet aan het rapport gekoppeld. Hier wordt nog met 
het team over vergaderd. Na de besluitvorming wordt het plan zo snel mogelijk met 
ouders gedeeld.  Het landelijk beleid wordt meegenomen in de overwegingen van de 
directie en het team.  
Groep 8 heeft het advies al gehad. Dat proces heeft de school doorlopen en komt niet in 
de knel door de lockdown.  

● Invoering methode Staal: dit gaat gewoon door. Wereldoriëntatie zal volgend jaar 
ingevoerd worden.  

 
3. Mededelingen MR door Mark 
  
Gisteravond vond de MR vergadering plaats. Volgende punten zijn besproken: 

● Wijzigingen in schoolveiligheidsplan. Binnenkort komt er een nieuwe versie welke in het 



voorjaar bekeken zal worden.  
● Begroting is door Leidje gepresenteerd. Vanaf 2021 heeft de MR instemmingsrecht 

gekregen op de hoofdlijnen van de schoolbegroting. Ouders en leraren krijgen zo meer 
inspraak in hoe het geld op school besteed wordt. Vanaf 1 januari is dit 
instemmingsrecht een feit en zal voor de MR per 1 juli geëffectueerd worden. MR zal 
zich hier verder in verdiepen. 

● Leidje gaat ons verlaten en er komt na de zomer een nieuwe directeur. Wietske van der 
Zwaag wordt als ouder uit de MR betrokken bij de Benoemingsadviescommissie (inhoud 
vacature, sollicitatieprocedure en gesprekken).  

● Incidentmeldingen (schoolveiligheidsplan). Incidenten worden twee keer per jaar 
besproken. Incidenten kunnen gaan over onrust in de klas, ongelukken die hebben 
plaatsgevonden op school etc. Omdat de Driemaster een kleine school is, is het extra 
van belang om de incidenten in kleine kring en anoniem te bespreken zodat de privacy 
van betrokkenen gewaarborgd wordt. De MR toetst of incidenten protocollair zijn 
afgehandeld en monitort of er goede dossiervorming plaatsvindt. MR-leden hebben een 
geheimhoudingsplicht. Met een leerkracht die betrokken is geweest bij een incident 
wordt binnen het schoolteam of met een IB-er gereflecteerd. Bij ernstige en langdurige 
problemen wordt altijd de directie betrokken en wanneer geïndiceerd ook externe 
partijen.  

● De MR blijft de implementatie van het schoolplan volgen.  
 
4. Ingebrachte punten 
  
Hoe gaan we om met thuisonderwijs? De OR-leden hebben feedback van ouders 
geïnventariseerd: 

● Desgevraagd laat Leidje weten dat alle kinderen goed in beeld zijn bij de leerkrachten. 
● Over het algemeen zijn ouders tevreden over de inzet en flexibiliteit van de leerkrachten. 

Het is duidelijk te merken dat iedereen ervaren is geworden door de eerste lockdown. 
De meeste ouders vinden het ook fijn dat de ochtenden zo gestructureerd worden 
aangepakt, met op vaste tijden online les.  

● Kleuterklassen: De inbelmomenten worden door meerdere ouders als beperkt ervaren. 
De vaste momenten duren tevens vrij lang voor de kleuters. De spanningsboog is nog 
minimaal. Tevens zet het ouders wat vast in hun planning, zeker met kleine broertjes en 
zusjes die ook nog in huis aanwezig zijn of oudere kinderen die les moeten krijgen. 

● Groep 3: De eerste week verliep onrustig, maar het gaat nu goed. De kinderen missen 
wel het één op één contact met de leerkracht. 

● Groep 4: Veel ouders zijn positief over twee keer een uur online les. Complimenten voor 
de leerkrachten. In verhouding duurt de instructie wel vrij lang, waardoor sommige 
kinderen moeite hebben gemotiveerd te blijven. Sommige ouders zouden het voor hun 
kind fijn vinden om wat flexibeler met de online presentie om te kunnen gaan; dus bijv. 
na de instructie even uit de meet te stappen met het kind, om daarna weer terug te 
komen. 
Vraag aan Leidje tot wanneer Nina blijft: de dinsdag en woensdag tot aan de 
voorjaarsvakantie.  

● Groep 5: Positieve berichten; vooral de structuur wordt als prettig ervaren en de 
docenten groeien in het online lesgeven. Wel is er een vraag over hoe het werk 
gemonitord wordt, aangezien de kinderen niets hoeven in te leveren. En hoe wordt dan 
de ontwikkeling van het individuele kind gevolgd?  
Vraag met betrekking tot de chromebooks. De kinderen in de noodopvang komen 
makkelijk op o.a. Youtube. Zijn er restricties op het chromebook mogelijk, bijv. met een 



kinderslot? Leidje zal dit bekijken, maar tot op heden zijn daar geen mogelijkheden toe 
gevonden. 
Vraag met betrekking tot buitenschoolse activiteiten (bijv. naar het Thiemepark gaan). 
Leidje: Leerkrachten of opvang-medewerkers mogen absoluut geen enkele activiteit 
buiten de school met kinderen ondernemen.  
Het is onduidelijk op welke dagen Lobke aanwezig is. Graag nog even helder 
communiceren naar de ouders.  
De digitale problemen zorgen voorafgaand aan de les voor veel onrust. Leidje: hier 
kunnen de leerkrachten niets aan doen. We moeten het helaas doen met deze 
technische perikelen.  

● Groep 6: Mark spreekt op eigen titel: hij ervaart dat de lessen heel strak en goed 
gegeven worden. In groep 6 vindt overigens ook veel monitoring plaats.  

● Groep 7: Tevreden berichten. Ook wordt gewaardeerd dat de leerkracht online toetst. 
● Groep 8: Ook goede berichten bij hun in de klas; goede monitoring; kinderen worden 

ook op eigen verantwoordelijkheid aangesproken.  
● Er zijn veel vragen over de noodopvang. Er zijn meerdere geluiden van ouders dat hun 

kinderen thuiskomen zonder hun werk af te hebben; er is weinig begeleiding bij het 
maken van de opdrachten op school. Ouders moeten dan in de middag nog met hun 
kind de opdrachten afmaken. Voor beide partijen is dat pittig. Op deze manier vrezen 
ouders ook dat hun kind achter zal komen te lopen en dat deze kinderen geen eerlijke 
kansen krijgen, vergeleken met de kinderen die thuis les krijgen.  
Leidje geeft aan dat ze de frustratie van ouders begrijpt, maar dat het echt alleen 
noodopvang betreft op school; er lopen begeleiders rond met een PABO-achtergrond; 
die helpen waar nodig, maar zij kunnen niet alle taken per kind begeleiden. Leidje hoopt 
dat ze de opvang met goed geschoolde mensen kan blijven garanderen. De Gemeente 
Nijmegen heeft duidelijke richtlijnen opgesteld. Leidje zal hier in de komende nieuwsbrief 
aandacht aan besteden zodat de verwachtingen bij ouders realistisch blijven.  
De kinderen in de noodopvang kunnen overigens niet in de klas zitten bij hun eigen 
lesgevende leerkracht. De leerkrachten geven namelijk les vanuit hun eigen huis.  

● Nadya: er waren kinderen die van Juf Joke extra ondersteuning kregen. Kan dat ook 
online? Als de lockdown verlengd wordt zal daar opnieuw naar gekeken worden.  

 
Leidje is blij met de feedback; zij neemt de volgende aandachtspunten mee: kinderslot op 
chromebooks? Monitoring van de lesstof per kind. Eventueel meer inbelmomenten bij de 
kleuters.  
 
5  Ventilatie (stand van zaken)  
Minister Slob heeft de normen wat betreft goede ventilatie sterk verhoogd. Er zijn maar weinig, 
zelfs moderne gebouwen, die hier aan voldoen. Twee lokalen hebben een ventilatiesysteem; 
groep 5 en de plusgroep. De ventilatie werkt echter niet goed; er is een bedrijf al drie keer voor 
langs geweest; moeilijk te verkrijgen materialen moeten besteld worden. Gaat zeer langzaam. 
Leidje zit er bovenop en staat in nauw contact met Pieter Tiggelaar (huisvesting) die hier bij 
betrokken is. Andere lokalen hebben deuren en ramen. Zij moeten vooral voldoende luchten. Er 
wordt elke dag gemeten (CO2). Van belang is een goede naleving van de afspraken. In 2022 
staat de Driemaster gepland voor groot onderhoud; dan wordt er ook opnieuw naar de ventilatie 
gekeken. Er zijn nu scholen die het harder nodig hebben.  
 
6. Hoe gaan we om met activiteiten gezien de huidige maatregelen. 
 



Er is nu echt niets mogelijk. 2 maart is de volgende vergadering.  
De eerste activiteit is de klusochtend. Hanne wil Marga ook vragen mee te denken over de 
inhoud van die dag.  
 
6. Rondvraag  
 

● Hanne: Speeltuinfeest: Remy heeft nog steeds het beheer over het geld van het 
speeltuin eindfeest; de bankrekening kost 8 euro per maand, wat zonde is. Waar mag 
het naar toe gestort worden? Omdat het feest een activiteit van school is, hebben we in 
eerdere vergaderingen besloten dat de OR hier een verantwoordelijkheid in draagt. Het 
bedrag zou naar de Ouderraad gaan. Richard kan er een nieuwe post van maken en 
meenemen met de begroting. Nicolien neemt het op met Richard en Remy.  

 
● De inschrijfformulieren voor het VO zijn nog niet beschikbaar. Het is heel anders dan 

andere jaren vanwege Corona. Leidje gaat dit met Koen opnemen.  
 

● Vakantierooster (meivakantie) klopt niet op de website. Dit zal gecorrigeerd worden.  
 

● Bij de agenda waren de begrotingen van afgelopen jaar en voor dit jaar meegestuurd. 
Als er vragen over zijn kan men zich tot Richard richten.  

 
7. Afsluiting 
 
Nicolien dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.  
 
Volgende vergadering op 2 maart a.s. 


