
Notulen MR-vergadering 15-04-2021 
 
Aanvang: 19:30 
Aanwezig: Mark, Berto, Wietske, Koen, Jeroen, Cora, Leidje 
Toehoorders: Nadia Souilima, Angela Imamdi 
Locatie: online vergadering 
 
De agenda is flink ingedikt. Een paar punten zijn gecombineerd: 

 Voortgang schoolontwikkelplan 2020-2021  + voortgang plan van aanpak kwaliteitsverbetering (zit in 
zelfde document) + beleidsvoornemens Bevoegd gezag 2021-2022 (n.v.t. is aan nieuwe directeur) 

En een paar agendapunten konden niet aan de orde komen: 

 De Schoolzelfevaluatie. De leerkrachten hebben de uitslagen nog niet geanalyseerd en besproken zijn 
met de IB, omdat de toetsen pas geleden zijn afgenomen. 
zorgstructuur. 

 De vakantieplanning staat vast. Dit wordt Nijmegen-breed geregeld binnen PO en VO. De studiedagen 
bespreken we wel.  

 Het werkverdelingsplan is vanwege alle drukte voor SMT en team nog niet aangepakt. We hebben 
momenteel alle vergaderruimte nodig voor het plan ‘Op volle kracht vooruit’. Daarom zal de 
taakverdeling deze keer nog op de ‘oude manier’ worden aangepakt, volgend jaar de nieuwe methode 
samen met de nieuwe directeur.   

 
Voortgang plan van aanpak kwaliteitsverbetering  
De doelen voor de komende vier jaar zijn vastgesteld. De opvolger van Leidje gaat met het team bepalen hoe 
deze doelen na dit schooljaar bereikt moeten gaan worden. 
 
Formatieplan 2021-2022 
Vooralsnog lijkt het erop dat alle leerkrachten in de groep willen en kunnen blijven waar ze nu lesgeven. 
De stichting gaat een nieuwe systematiek toepassen, waarbij er niet meer gerekend wordt met gemiddelde 
personeelslasten maar de werkelijke salariskosten worden berekend. Deze worden nu direct aan de school 
toegekend.  
De Driemaster wordt gecompenseerd voor het werken met enkele kleine groepen, omdat het niet verstandig is 
om groepen te gaan samenvoegen. Ook krijgen we extra geld vanwege het feit dat leerkrachten in de 
bovenbouw meer uren maken (groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij), waardoor extra geld nodig is om 
de compensatiedagen te bekostigen.  
Het geld dat we gaan ontvangen om de corona-achterstanden aan te pakken zijn incidentele gelden: daarvan 
kun je geen vaste aanstellingen bekostigen. Wel kunnen daar tijdelijk extra handen van worden betaald.  
Hoeveel vrijheid is daarbij? De eisen die daarbij initieel door Minister Slob werden gesteld zijn ondertussen  
wat versoepeld. Wel moeten scholen met een  goed onderbouwd plan komen. Dit punt komt ook volgende 
keer terug op de agenda. 
 
Studiedagen 
De studiedagen voor volgend jaar zijn:  
Vrijdag 27 augustus (de laatste dag van de zomervakantie) 
Dinsdag 28 september 
Donderdag 11 november 
Maandag 6 december 
Vrijdag 15 april, (Goede Vrijdag) 
Vrijdag 15 juli (de laatste dag voor de zomervakantie, opruimdag voor het team) 
 
Uitbreiding schooltijden coronarooster, opening BSO 
De leden van de PMR geven aan blij te zijn met de uitbreiding van de schooltijden: er is nu meer tijd om de stof 
te behandelen. Het kwartiertje pauze is eigenlijk te weinig. Helaas is dit met al het gepuzzel het beste dat er in 
zit. Teamleden missen de andere collega’s, die zien we pas na school weer en dan nog vaak alleen online. 
Als de BSO’s open mogen, mag dan ook de TSO weer geregeld worden? Binnen het directieberaad van de 
stichting werd duidelijk dat de directies bang zijn voor besmettingen, omdat bij de BSO’s de cohorten niet meer 
gescheiden zijn. Met alle gevolgen van dien, zoals hele groepen naar huis te moeten sturen. Ook nu zien we na 



school dat de kinderen op elkaar wachten om naar de BSO-ruimte te vertrekken. Dan loopt iedereen door 
elkaar. Tijdens de pauzes en in de gangen moeten de klassen/cohorten gescheiden blijven.  
 
Voortgang procedure werving nieuwe directeur 
De vacature is uitgegaan. Er was een meeting gepland om over de procedure te praten, maar deze is helaas 
niet doorgegaan. Dit onderwerp wordt tijdens de volgend bijeenkomst besproken. Er zijn al reacties 
binnengekomen en de reactietermijn loopt tot 23 april. Het is de ervaring dat tegen de sluiting meer brieven 
binnen komen.  
De planning is om voor 1 juni te benoemen, zodat de nieuwe directeur per 1 augustus kan starten.  
 
Notulen vorige vergadering 
De notulen worden vastgesteld. Ze worden geplaatst op de website en worden meegestuurd met de 
nieuwsbrief.  
 
Nieuwe statuten en reglementen MR en GMR 
Een werkgroep van de GMR heeft de statuten en reglementen van zowel GMR als MR aangepast. In de statuten 
wordt de organisatie beschreven en in de reglementen staat hoe alles aangepakt wordt.  
De GMR heeft een format-reglement geschreven voor de MR-en, waar ook door juristen (die in de GMR zitting 
hebben) naar is gekeken. We spreken af de reglementen voor de volgende MR-vergadering te lezen en ze dan 
vast te stellen.  
 
Voortgang plan van aanpak kwaliteitsverbetering en schoolontwikkelplan 2020-2021 
Het schoolontwikkelplan ligt nu bij de bestuurder ter goedkeuring. Hierin staat eigenlijk het hele verhaal. Het 
meerjarenplan is concreter gemaakt: met meer focus en vanuit het plan ‘Op volle kracht vooruit’. Het plan is 
niet helemaal tot 2024 per doel per jaar dichtgetimmerd, zodat de nieuwe directeur er samen met het team 
invulling aan kan geven. Dit plan gaat binnenkort ook naar het team. 
 
Wat betreft de inhoud:  

 We gaan verder met spelling (STAAL). Het onderliggende doel was het niveau omhoog brengen en te 
zorgen voor minder grillige resultaten. Het doel is nu niet dat de resultaten meteen vooruit gaan, want die 
kunnen in eerste instantie even dalen na de invoering van een nieuwe methode, zoals ook Cor Bakker al 
aangaf. Wel gaan we dit goed in de gaten houden. Pas volgend jaar kun je zeggen dat het zichtbaar moet 
zijn in de groei. Leidje gaat de kwaliteitskaarten van STAAL en de evaluaties daarvan nog toevoegen aan 
het schoolontwikkelplan.  

 ‘Op volle kracht vooruit’ om de basiskwaliteit te vergroten en pedagogisch te verbeteren. Didactisch gezien 
werken we nu volop aan een goed gegeven EDI-instructie.  

 Ook teambuilding en cultuur komen aan de orde voor de ombuigingen naar gezamenlijke cultuur, waarbij 
niet iedereen meer dingen op de eigen manier doet. Zo worden o.a. routines in de klas onderling 
afgestemd en zullen routines inslijten. Dit betaalt zich uit in rust in de klas. 

 Uitzoeken van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie, op verzoek van het team. De bedoeling is deze 
dit schooljaar te bestellen, zodat we er in augustus mee kunnen beginnen. 

 
Er moet voldoende ruimte zijn voor het team bij deze invoering van ‘Op volle kracht vooruit’. Leidje wil vooral 
tijd besteden aan onderwijsontwikkeling en deze structureel meenemen in de taken volgend jaar. En daarnaast 
misschien iemand inhuren voor allerlei praktische taken.  
Taakuren van werkgroepen worden besproken met de directie om te kijken waar ruimte is, daar dit een flinke 
extra belasting is, zeker in deze coronatijd. Voor het uitzoeken van een nieuwe methode voor wereldoriëntatie 
worden geen taakuren gegeven. Dit wordt in de groepen afzonderlijk uitgeprobeerd. Het valt onder de 
incidentele uren. 
Er worden lesbezoeken afgelegd. Ook daar kijkt Leidje naar STAAL-lessen en het toepassen van de afgesproken 
routines. 
In het kader van EDI hebben we aandacht besteed aan ‘voorkennis activeren’. Leidje ziet dit terug in de 
groepen. 
Er is geen speciale aandacht voor Leren Zichtbaar Maken (LZM). Dit staat echter wel in het plan van aanpak en 
in het vierjarenplan. Op dit moment staat EDI en de rode lijn meer centraal. Deze hebben wel een duidelijke 
relatie met LZM! De Driemaster blijft echter een LZM-school en een Plusklasschool, we werken nu aan deze 



prioriteiten. Dit kan de nieuwe directeur volgend jaar wel doen. In het BAC moet dit punt ook aan de orde 
komen, bijvoorbeeld door te vragen hoe de kandidaat de invulling van LZM ziet.  
 
Commitment gesprekken 

 We bespreken de commitmentgesprekken die binnenkort op de planning staan.  

 PMR gaat zich erover beraden en bespreekt dit in klein comité.  
 
Rondvraag 

 Hoe zit het met de sneltesten voor de leerkrachten? Krijgen wij die ook maandag? Directie: Het zou me 
verbazen. Ze zijn ook niet honderd procent betrouwbaar. Maar je kunt zo iedereen elke week testen en 
gevallen opvangen.  

 De MR ontving een mail over de plusklas en kunstonderwijs. Hiervoor was nu wegens volle agenda geen 
tijd voor, dit wordt later geagendeerd, 

 Een ouder vraagt: Is het continurooster blijvend? Zeker niet, maar we kunnen niet anders zolang we 
groepen moeten scheiden.  

 Op de brief die de PMR schreef over het de keuzes rondom de nieuwe directiestructuur werd gevraagd om   
evaluaties van het proces. Krijgt de MR nog verslagen hiervan? Daar moet dan formeel om gevraagd 
worden.  

 
Aanvulling notulen 15-3-2021:  
In de notulen van 15-3-2021 vermeldden we:  
We hebben onze grieven overgebracht aan het bestuur van SJS en de directeur. Dit is gebeurd in de vorm van 
vragen over het proces, en deze vragen zijn door het bestuur en de directeur beantwoord op 19 maart.  


