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OR vergadering Dinsdag 2 maart

Notulen Ouderraad de Driemaster Datum: dinsdag 2 maart 2021, (online)
Aanwezig: Leidje (Directie), Mark (MR), Nicolien (Voorzitter, groep 3), Machteld 
(groep 3), Hanne (Secretaris, groep 8), Angela (groep 5) Marnie (groep 1-2B)
Afwezig: Richard (Penningmeester), Monique (groep 1-2A), Tinne( groep 7) 
Nadya (groep 4 en 7) Simone( groep 4)

1.De vergadering opent 
Nicolien heet iedereen welkom
Hanne is de notulist.
Nadya heeft zich afgemeld.

2.Mededelingen directie
-Leidje geeft aan dat het haar goed doet om de kinderen weer op school te zien 
en dat het team blij is ze weer te mogen ontvangen.
Het gescheiden houden van de groepen is een behoorlijke opgaaf maar want de 
kinderen zijn daar vaak in hun spel helemaal niet mee bezig. 
-Personeelsmededelingen vanuit school. Danielle Neggers vervangt de plus 
groep van Lobke de eerste periode. En onderzoekt of ze dit kan blijven doen of 
dat er naar een andere oplossing gezocht moet worden. Nina van As zal Lobke 
vervangen gedurende haar afwezigheid in groep 5. Liesbeth gaat weer 
beginnen met de Remedial teaching binnen school. De nasleep van haar corona 
infectie biedt daar nu de mogelijkheden toe.
-Het traject  “ volle kracht vooruit” over het stroomlijnen van de didactische en 
pedagogische aanpak binnen de de school begint steeds meer vorm te krijgen. 
Leidje geeft aan de ouders hier binnenkort zelf apart te informeren middels een 
mail.

3.Mededelingen MR
Mark geeft aan dat de MR dit jaar al twee vergaderingen heeft gehad. 
Besproken punten op deze vergaderingen waren:

de stand van zaken rondom nieuwe directeur (vanwege vertrek Van Leidje) 
Wietske van der Zwaag is als ouder afgevaardigde vanuit de MR in de 
benoemingscommissie.
Heropenen van de scholen
Schooltijden hoe gaan we het regelen. 
De aanpak die past binnen het team, de arbo en de cao om aan de uren 
norm te voldoen .
De werkverdeling van het werkplan is helaas wat naar achteren 
geschoven.De planning is nu om een eerste opzet van de taakverdeling te 
presenteren in op de eerst volgende MR vergadering op 15 April.

-Leidje vult hierop aan dat het heel fijn is alle teamleden akkoord zijn gegaan 
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met de voorgestelde werkwijze.
-Machteld vraagt of de onderwijsuren die zijn misgelopen door het eerste 
rooster nog ingehaald moeten worden . 
  Leidje geeft aan dat dat niet hoeft.De lesuren norm wordt vanwege de twee 
lockdowns zowieso niet bereikt dit jaar.

4.Financiën
 a
Vanwege het vertrek van penningmeester Richard (einde van dit schooljaar) 
stond er een vacature open voor het penningmeester schap van de OR.
Machteld geeft aan hierin interesse te hebben en heeft inmiddels ook al 
informatie op gevraagd bij Richard. Ze heeft geen ervaring maar het lijkt haar 
leuk om het te leren en zich erin te verdiepen. We zijn blij dat Machteld deze 
taak op zich wil nemen.
b
Het schoolmeubilair van de bovengang waarvoor de OR al een aantal jaren 
geleden een bijdrage heeft toegekend is af en al enige tijd in gebruik genomen. 
De school en de kinderen hebben er veel baat bij. De financiering hiervoor is 
echter nog niet helemaal sluitend en Leidje vraagt zich af de OR hierin nog wat 
zou kunnen betekenen. De OR besluit hierop terug te komen aangezien we niet 
voltallig zijn en we het nodig vinden om hier gezamenlijk een goed standpunt 
over te kunnen vormen. Voor op de agenda volgende keer.
Ook rijzen er vragen binnen de OR over wat te doen met de ouderbijdrage 
aangezien er veel van de activiteiten dit jaar ook niet zullen plaats vinden. 
Nicolien neemt contact op met Richard om ook dit te bespreken. 
-Mark geeft aan dat het veel beter is als school zelf de vrijwillige ouderbijdrage 
int . ( hij heeft dit al vaker benoemd )
Wellicht dit bespreekbaar maken bij de nieuwe directeur. Machteld geeft aan 
dat het vertrek van Richard een mooi moment is om alles desnoods weer te 
herzien. Volgende vergadering komen we hierop terug.

5.Rondvraag
Angela vraagt zich af wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele 
schoolfotograaf. Leidje geeft aan dat er mogelijkheden voor  buiten zijn  
maar dat ze geen fotograaf toelaat binnen. Ook is nog onduidelijk hoe de 
stand van zaken dan is rondom de corona maatregelen. Leidje verleent 
graag haar medewerking om de schoolfoto’s alsnog mogelijk te maken. 
Aangezien Tinne niet aanwezig is word zij door Nicolien hiervan op de 
hoogte gebracht. Aanvullend hierop bied Hanne aan dat de fotograaf 
eventueel ook de Thiemeloods kan gebruiken als studio ruimte.
Hanne . NL doet is verplaatst naar mei 2021. Hanne heeft een tijd terug al 
contact gehad met Marga ( groep 1/2B) en het een en ander aan 
mogelijkheden besproken. Hanne benaderd Marga om NL Doet concreter 
uit te gaan werken. Leidje geeft aan dat het schoolplein vanwege 
gescheiden spelen nu de hele dag continu bezet is en oppert een klusdag 
op een studiedag. Dit is geen optie want valt niet samen met de nL doet 
dagen. Machteld benoemt dat NL doet ook op zaterdag plaatsvind en dat 
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dit wellicht uitkomst biedt. Leidje geeft aan dat Mohammed mits bijtijds 
ingelicht dan eventueel ook aanwezig zou kunnen zijn.
Nicolien heeft een mededeling van Nadya. De communicatie vanuit school 
komt regelmatig eerder vanuit de kinderen dan vanuit school. Leidje vraagt 
zich af over welke informatie dit betrekking heeft en verzoekt Nadya om 
even met haar contact op te nemen

De vergadering word gesloten en Nicolien bedankt de aanwezigen.

Eerst volgende vergadering staat gepland op : 18 Mei
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