
 

 

Notulen MR vergadering 8-6-2021. 

 

1. Opening 

- Aanwezig: Mark, Berto, Wietske, Koen, Leidje, Jeroen. 

- Afwezig: Cora ivm ziekmelding. 

- Starttijd vergadering: 20u. 

 

2. Vaststellen agenda 

- De volgende punten zijn van de agenda afgevoerd: 

1) Het Schoolontwikkelplan wordt gemaakt door de nieuwe directeur. 

2) Formatieplan en Werkverdelingsplan (incl normjaartaak OP 2021-2022) komt 

op de agenda van de volgende  vergadering op 06-07-2021. 

- Aangepaste schooltijden aan agenda toegevoegd. 

 

3. Notulen en ingekomen berichten. 

- De notulen van de mr vergadering van april worden nog door Leidje bekeken, in 

de mr gedeeld en daarna door Cora en Mark vastgesteld en openbaar gemaakt. 

- De notulen van de vergadering van maart en de reacties daarop zijn besproken. 

 

4. Incidentbesprekingen 

Zoals gebruikelijk worden eventuele incidenten besproken. De lijst is zeer kort. 
 

5. Vergaderdata MR 2021-2022 

- De vergaderdata voor aankomend schooljaar zijn: 

1) 05-10-2021 

2) 16-12-2021 

3) 07-02-2022 

4) 21-04-2022 

5) 08-06-2022 

6) 04-07-2022 

 

6. Berekening middelen bevoegd gezag. 

- De personele lasten werden voorheen bovenschools berekend, vanaf 

aankomend schooljaar wordt dit per school gedaan. Nieuw is ook dat vanaf 

komend schooljaar de werkelijke personeelskosten worden berekend en niet 

meer gewerkt wordt met een gemiddelde personeelslast. Momenteel heeft dit 

geen gevolgen voor de Driemaster. Omdat we een team hebben met veel 

ervaren leerkrachten zijn wij een relatief duur team t.o.v. een school met veel 

startende leerkrachten. 

 

7. Formatieplan. 

- Leidje licht toe: het formatieplan is nog niet compleet, in de laatste vergadering 

van dit schooljaar wordt het in volledigheid besproken en instemming aan de 

PMR gevraagd. 

 

8. Besteding coronagelden. 

- Het team is bezig met de inventarisatie op groeps- en leerlingniveau m.b.t. de 

achterstanden n.a.v. corona en de aanpak daarvan. 17-06 wordt in het team de 



 

 

laatste hand hieraan gelegd, in de laatste MR-vergadering wordt instemming van 

de MR gevraagd. 

- Leidje houdt de MR ook tussentijds op de hoogte. 

 

9. Mr-reglement Driemaster. 

- Er is ingestemd met het MR-reglement van de Driemaster. 

 

10+11. Benaming plusgroep en kunstonderwijs. 

- Deze onderwerpen zijn besproken en geregistreerd, maar i.v.m. urgentere zaken 

zoals de NPO-gelden wordt hier momenteel niet iets mee gedaan. 

- Corona-maatregelen zijn ook debet aan het gebrek aan kunst en 

cultuuractiviteiten, deze konden helaas niet doorgaan. 

 

12. MR-verkiezingen. 

- Aangezien de termijn van voorzitter Mark dit schooljaar eindigt komen medio 

september verkiezingen. 

- Met het vertrek van Liesbeth komt er een plek vrij voor de Driemaster binnen de 

GMR, in de volgende MR-vergadering wordt besproken wie deze plek in wil 

nemen. 

 

13. Ouderbijdragen 

- Veranderende inspectieregels maken de regelgeving omtrent vrijwillige 

ouderbijdragen aan de school strenger. Leidje onderzoekt welke mogelijke 

implicaties dit heeft en hoe hier mee om te gaan. Zij overlegt hierover met de 

oudervereniging. In een volgende mr-vergadering wordt dit teruggekoppeld aan 

de MR. Strikt genomen is er nu geen sprake van een vrijwillige ouderbijdrage aan 

de school, maar van een contibutie aan de oudervereniging. Dit valt in principe 

dus buiten de scope van de aangescherpte regelgeving. 

 

14. Aangepaste schooltijden 

- De MR heeft er mee ingestemd de huidige schooltijden (‘het corona-rooster’) in 

stand te houden tot de zomervakantie, ook als er voor die tijd versoepelingen 

zijn. Dit om verwarring te voorkomen. Na de zomer gaan we, mits we de groepen 

niet meer hoeven te scheiden, terug naar het standaard rooster met een 

middagpauze van een uur. 

 

Rondvraag 

- Leidje: laatste mr vergadering op locatie ipv online is gewenst. MR stemt in. 


