
Notulen MR-vergadering 17-12-2019 
Aanvang: 19.30 uur  
Locatie: Koffiekamer Driemaster 
Aanwezig: Mark, Lobke, Berto, Leidje, Cora 
 
Begroting 2020,  

 Wat zijn de schenkingen? Deze komen van de Stichting Petrus Canus. Dit is een katholieke 
stichting waarvan alle St. Josephscholen jaarlijks een schenking krijgen.  

 Wat betekent de post verbruiksmateriaal LGF? Verbruikersmateriaal LGF: LGF staat voor Leerling 
Gebonden Financiering, het gaat hier om vouchergelden van Stromenland: 40 Euro per leerling. 
De post staat zowel bij de in komsten als bij de uitgaven. 

 Leerlingaantal: wat betekent exclusief 3% (rechts bovenaan de pagina)? Het Ministerie hoogt de 
leerlingaantal altijd met 3% op om te anticiperen op groei. Die 3% is nog niet meegenomen bij de 
berekening van de inkomsten in deze begroting. 

 Het bedrag voor lonen en salarissen is erg laag? Dit zijn incidentele salarissen. De andere 
salarissen staan op de begroting van de Stichting. 

 Een deel van de investeringen is overgeheveld naar volgend jaar. Pas in juni kunnen nieuwe ICT-
middelen worden aangekocht m.b.v een Europese aanbesteding. 

 Het afschrijftermijn ICT: de afschrijvingskosten van vorige jaren zijn niet uitgesplitst. 

 De cursuskosten zijn dit jaar erg hoog. Dit als gevolg van begeleide studiedagen en 
coachingstrajecten. Binnen de stichting blijft veel geld op de plank liggen. De MR is daarom blij 
dat het nu ook besteed gaat worden. Een deel van het geld is gereserveerd voor persoonlijke 
ontwikkeling.  

 We kunnen sinds dit schooljaar ruimer uitgeven aan verbruiksmateriaal/leermiddelen. 

 Wanneer we tekort komen kunnen we als kleine school aanspraak maken op het bufferfonds. 
 
Schoolplan 2019-2020  
Dit punt schuift door naar de vergadering van 11 februari 
 
Incidentregistratie 
Vorig schooljaar was iedereen nieuw in hun rol in het SMT. Dit jaar is het SMT meer ingewerkt wat 
betreft reactie op incidenten.  
Ook naar ouders toe is de communicatie verbeterd. Het is daarom wat rustiger.  
Daarnaast heeft de inzet van Fides bijgedragen aan de rust binnen verschillende groepen.  
Met de TSO is overleg over de afstemming van de afspraken. Dit verloopt over het algemeen goed, 
maar moet wel onderhouden worden. 
 
Schoolveiligheidsplan en RI&E 
Leidje: Een groot deel van het plan komt van de Stichting St. Josephscholen, waaraan we onze eigen 
punten hebben toegevoegd. 
We bespreken het deel over herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag op de volgende vergadering, 
zodat we genoeg tijd hebben om het goed door te nemen. Het protocol grensoverschrijdend gedrag 
valt onder het schoolveiligheidsplan, punt 6. 
 
Het onderdeel over in te zetten lessen en spellen ter aanvulling voor de Sociale ontwikkeling van 
kinderen: aangeven dat dit ingezet wordt zodra de situatie zich daarvoor leent.  
p 11: meldcode zedenmisdrijf. Dit moet op de website van de school worden vermeld. Deze komt 
hopelijk in januari weer online. 
Ook de leerlingraad gaat in januari weer opgestart worden door Leidje en Liesbeth. 
De Thema-avonden met de MR en de ouderraad hebben op de 3M nog niet plaatsgevonden. Moet 
dit dan in ons veiligheidsplan staan? Leidje vraagt of dit punt uit het plan kan worden verwijderd.  



Het stuk informatie over pesten: dit is erg technisch en niet erg duidelijk. Dit plan moet óns plan zijn 
(van de Driemaster), in onze woorden. Leidje vraagt de bron van dit stuk na.  
Half januari komt er een aangepaste versie. 
De Risico Inventarisatie en Evaluatie zit hier nog niet bij. Vanuit de Stichting is er een inventarisatie 
geweest van gebouw, schoolplein en speeltoestellen en ook de brandoefening is pas geëvalueerd. 
Bovenschools is wel besloten dat er een preventiemedewerker wordt aangesteld. 
 
Schoolzelfevaluatie 
Ook dit jaar valt weer op dat we een grote spreiding hebben in de resultaten per vakgebied in elke 
groep. Er wordt gestreefd naar een minder grillig verloop van de loopbaan van een groep.  
 
Voorstel protocol ‘Reizen in auto’s met ouders’ ? 
De Driemaster wil als school graag kinderen op uitje laten gaan. De school blijft dan wel 
verantwoordelijk. Vandaar dit protocol. 
Mark heeft online gezocht naar wat andere scholen hieraan doen. Veel scholen hebben geen 
protocol. Andere  scholen willen alleen kinderen laten vervoeren door ouders die tekenen dat ze een 
WA én een inzittendenverzekering hebben. Kinderen mogen niet mee wanneer er geen zitverhoger 
is. Ouders moeten er indien nodig een voor hun kind meenemen.  
Ons protocol is minder streng. Advies van de OMR: scherp het protocol aan. Eis zitverhogers voor alle 
leerlingen tot een lengte van 1,35 m. 
 
Cursus 
Een mogelijkheid is om iemand uit te nodigen van het AOB over het nieuwe werkverdelingsplan 
(vervanging van het taakbeleid). Wat zijn je rechten/plichten? Voorkeur datum: eind maart, begin 
april. Mark doet een voorstel. 
 
Reservelid/derde lid PMR 
Het zou ideaal zijn om nog een derde PMR-lid erbij te hebben, in verband met de stemverhouding, 
maar er zijn niet veel taakuren meer in het team. Er zijn leerkrachten die nog ruimte hebben. Zij 
zouden bij de MR kunnen of in voorkomende gevallen mee kunnen stemmen wanneer beide huidige 
PMR-leden er samen niet uit komen. Ze worden gevraagd door Leidje. 
 
Rondvraag 
Notulen eind 20 juni 2019: vastgesteld, geen reacties. Cora stuurt notulen van 10-10 naar Leidje, 
deze stuurt ‘m mee met de nieuwsbrief, bij gebrek aan website. 
 
Agendapunten voor de volgende vergadering, 11 februari 

 School veiligheidsplan  

 Schoolplan 

 School ondersteuningsprofiel  

 RI&E 
 
 
 


