Verslag
Medezeggenschapsraad

23-06-2021
19:30 – 21:00
Lokaal: Op school

MR vergadering 23 juni 2021
Opening:
* De vergadering wordt gestart om 19:30.
Aanwezig: Tamara, Carlijn, Ilse, Daniela, Suzanne (online), Jelle, Joost
Afwezig: Alvin
* Vaststellen agenda:
Rol van de MR leden binnen de MR voor komend schooljaar bespreken (Voorzitter
+secretaris)
Ambitiegesprek begin schooljaar.
Jaarplanning onderwerpen MR volgend schooljaar.
* Actiepunten bijgewerkt
* Rondvraag: Suzanne heeft rondvraag.
Terugkoppeling GMR:
Binnen de GMR is de vrijwillige ouderbijdrage ter sprake gekomen. Prisma heeft een
brief opgesteld met beleid voor de nieuwe wet op vrijwillige ouderbijdrage. Deze
brief is gedeeld met de MR en hier zijn vragen over. Vragen over de haalbaarheid
van uitjes op het moment dat ouders niet willen betalen en in hun recht staan.
Communicatie over de gevolgen voor de school bij het niet betalen van de
ouderbijdrage door ouders. Volgende GMR wordt dit punt opnieuw besproken met
input vanuit de verschillende MR groepen. In Drieluikje komt richting ouders de uitleg
van de vrijwillige ouderbijdrage en de gevolgen van het wel of niet betalen voor de
school. Ook wordt dit stuk komend jaar gedeeld op de informatieavond voor ouders.
Onderwerpen met Directie:
* Schoolgids:
1. De informatie voor de ouderbijdrage wordt aangepast zodra daar meer over
bekend is.
2. Belangrijke wijziging is het onderwerp thematisch werken. Vanuit het beleidsplan is
als doel gesteld om thematisch te werken binnen Het Drieluik. Komend jaar zullen
daar verdere stappen in gezet worden.
3. Nieuw vertrouwenspersoon kiezen voor het Drieluik. Directie gaat actief opzoek en
benadert een nieuwe kandidaat. Daarna wordt dit vermeld in de schoolgids.
Schoolgids is doorgesproken met de MRP leden en er is input gegeven voor
aanpassingen in de schoolgids. MRO heeft de mail niet gelezen, deze wordt
opnieuw door directie gedeeld. MRO heeft een week om vragen te stellen over de
schoolgids.
* Urenverantwoording schooljaar ‘21-22 (koppeling met wijzigen rooster):
Deze is eerder gedeeld via de MR mail, maar MRO heeft deze mail niet gezien. MRO
kijkt hier nog naar en geeft voor 02 juli akkoord. De urenverantwoording kan
veranderen komend schooljaar op het moment dat er meer bekend is over
continurooster.

Continurooster wordt nu onderzocht en de vervolgstappen worden stap voor stap
nagegaan.
* Begroting NPO gelden:
Vanuit de overheid zijn er NPO gelden vrij gemaakt om de hiaten die bij kinderen
ontstaan zijn door de coronacrisis weg te nemen. Het Drieluik wil de NPO gelden als
volgt inzetten:
1. Kleine klassen behouden in plaats van samenvoegen. Rust in de groepen.
Hierdoor kan personeel behouden blijven en groepen worden niet groter.
2. Leerkrachten worden vrijgespeeld voor de groep om extra begeleiding te
verzorgen voor leerlingen die hiaten laten zien.
3. Extra begeleiding wordt georganiseerd door leerkrachten binnen het Drieluik.
Leerkrachten zijn hiervoor opgeleid, denk aan RT.
4. Starterscoach + beeldcoaches behouden. Dit zorgt ervoor dat startende
leerkrachten goed kunnen starten op het Drieluik. Door het jaar heen kunnen
leerkrachten goed begeleid worden, waardoor er rust behouden wordt binnen
school.
5. Komend jaar krijgen alle leerkrachten binnen het Drieluik een notebook om ervoor
te zorgen dat leerkrachten kunnen werken binnen de regels van de AVG wet.
Gegevens zijn hierdoor veilig en leerkrachten kunnen veilig werken.
Het restant bedrag wordt ingezet in de loop van het schooljaar om na bijvoorbeeld
de CITO periode leerlingen extra te kunnen begeleiden.
MR stemt in met het plan en akkoord wordt doorgestuurd naar directie. C
* Vacature MR-p (Daniela) en MR-o (Robert)
Robert is herkozen. Geen nieuwe aanmeldingen gekomen. Binnen de GMR zullen
Suzanne en Carlijn blijven deelnemen komend schooljaar. De rol van voorzitter is
besproken en er is gestemd. Robert zal de rol van voorzitter op zich nemen.
Aangegeven dat vanwege drukke schema’s de rollen voorzitter + secretaris als DUO
baan worden voortgezet. Joost en Robert pakken deze rollen samen op.
Vanuit de MRP is de termijn afgelopen voor Daniéla. MR geeft aan dat het fijn zou
zijn als het termijn kan worden verlengd. Er wordt een stuk geschreven om deze
vacature kenbaar te maken, leerkrachten hebben de kans om hierop te reageren.
Vervolg wordt gecommuniceerd.
* Jaarplan ’21-22
Wordt doorgestuurd als die er is.
* Voorstel jaarverslag en jaarrekening:
Voorzitter gaat een tekstueel jaarverslag schrijven over het afgelopen schooljaar. Bij
eerste vergadering komend schooljaar wordt dit verslag gedeeld met de MR. Hierbij
wordt ook de kascontrole besproken.
* Stava schoolondersteuningsplan
Bij passend onderwijs wordt het ondersteuningsplan herschreven, maar wordt jaar
doorgeschoven. Op het Drieluik wordt het SOP op dit moment geschreven. Het SOP
wordt besproken en vastgesteld tijdens de eerste MR vergadering komend
schooljaar.

* Ouders in de klas:

Op dit moment worden kinderen buiten opgevangen door de leerkrachten. Dit
wordt door leerkrachten als prettig ervaren. Er is meer rust in de klas en er is
aandacht voor de leerlingen. MRO reageert positief over dit voorstel. Daarbij worden
er wel ouderochtend georganiseerd, zodat ouders wel betrokken blijven bij de klas.
Denk aan afsluitingen van thema’s of kom kijken in de klas momenten. Ook wordt
goed gecommuniceerd wat de lijnen zijn als een ouder contact wilt met de
leerkracht. Dit moet namelijk wel mogelijk blijven voor een ouder, dat werd in
Corona tijd erg gemist. Ook wordt er gekeken of de breng en ophaaltijden
behouden blijven.

