
 Notulen 
 
Medezeggenschapsraad 

2019 - 2020 
MR4 - 07-01-2020 
19:30 – 21:00 
Lokaal: Teamkamer 

   
Nr Onderwerp Doel Tijd 
1.  Opening - Voorzitter 

 Afmeldingen MS, IB en RB hebben zich afgemeld  
 Mededelingen: geen 
 Vaststellen agenda: het beleidspunt LOV wordt verschoven ivm verhindering 

de leerkracht LOV. MP vraagt of deze beschikbaar is op de vergadering van 
12 maart 

 Inventariseren rondvraag: AK, WR 
 Notulen vorige vergadering: goedgekeurd, Martijn neemt acties vanuit de 

vergadering over in de actiepuntenlijst. Nog openstaande punten worden 
elke vergadering op status gecheckt.  

Ter info 
 
 
 
 
 
 

19:30 

2.  Onderwerpen met directie 
 Beleidsonderwerp Leerlingen met Ontwikkelingsvoorsprong (bijlage 2, 3 

en 4) wordt verschoven naar 12 maart, onder voorbehoud van 
aanwezigheid lkr LOV. 

 Directie bespreekt met MR concept financiële 
school begroting 2019/2020 (bijlage 5) 
Het is erg lastig te beoordelen waarom de bedragen zo zijn verdeeld 
zonder toelichting. Er zijn enkele punten die vragen oproepen. In de GMR 
wordt aangegeven dat de begroting ingaat op 1 januari en dus ruim 
voor die tijd beschikbaar moet worden gesteld om in te stemmen.  
Voor deze Drieluikbegroting: Wij missen achtergrondinfo, en kunnen op 
dit moment niet instemmen. Afgesproken wordt dat dir, een delegatie 
vanuit de MR (AK, JP) en Hetty Methorst (Prisma) een moment gepland 
wordt om de toelichting  van Hetty te krijgen. AK neemt het initiatief 

 Verwachte bijstellingen in schoolplan: zijn er niet                                                                                                               
 Evaluatie VSO-TSO-BSO en inzet ouders in school: Evaluatie VSO en BSO 

zijn niet aan de orde, met de TSO zijn goede gesprekken geweest en is 
gezocht naar een aansluiting van de aanpak (Vreedzaam) bij Drieluik. 
Met Kinderstralen zijn korte lijnen op diverse niveaus. Opmerking AK: 
Mijn beide kinderen zijn betrokken geweest bij incidenten tijdens de LOS. 
Bij de leerkracht werd verwezen naar Kinderstralen, daar werd dan ook 
de klacht neergelegd. De reactie van Kinderstralen was niet accuraat. 
Evaluatie LOS komt volgende vergadering aan bod.  

 Stand van zaken evaluatie functioneren medezeggenschapsraad (AK 
zoekt werkvorm). AK gaat dit oppakken. 

 Evaluatie personeelsbeleid, scholing en wet BIO: Wet BIO wordt 
toegepast (omschrijving competenties en toepassing in de 
gesprekscyclus). Personeelsbeleid en scholing zijn gekoppeld aan de 
gesprekscyclus. VOG is voor elke leerkracht en student verplicht, die 
moet ook aangeleverd worden. MR-p gaat nadenken over punten die 
aangedragen moeten worden voor de evaluatie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19:35 

3.  Onderwerpen zonder directie 
 Ouderparticipatie (volgende week item in de GMR). Zijn er nog zaken 

die meegenomen moeten worden? WR stuurt een link rond over actief 
ouderschap. MP forward de GMR agenda naar de MR zodra deze 
binnenkomt.  

 
 
 

20:15 
 

4.  Binnengekomen post (zie Google drive/MR 2019/2020 Post in)  
 voicemail over al dan niet vrijwillige ouderbijdrage: De vraag is of er 

Ter info 
          
 

20:30 



wettelijk is gewijzigd dat de leerling al dan niet uitjes/zaken ontzegd 
mogen worden. De wet moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd 
worden dus is nog niet van kracht. Mocht die wet aangenomen worden 
dan moet Het Drieluik nadenken over  wat de consequenties zijn als de 
ouderbijdrage minder betaald worden. Op dit moment is er nog niets 
veranderd in de situatie. WR sluit dit kort metde penningmeester hoe het 
naar de ouders gecommuniceerd wordt.  

 WR checkt bij de penningmeester bij wie het mailtje over de 
ouderbijdrage binnenkomt, bij beide ouders?  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Agenda volgende vergadering (12-03-2020) 
 
-Beleidsonderwerp Leerlingen met Ontwikkelingsvoorsprong(onder voorbehoud) 
en engels.  
-Evt. Concept samenstelling/inzet formatie 
-Vakantie regeling procedures werving en selectie 
-Concept schoolgids 
-Evaluatie TSO en inzet ouders in school. 
-Verkiezing nieuwe geledingen voorbereiden (MS, WR, AK hebben hun termijn er 
op zitten).                                                                                                                              
-beleidsonderwerp Bewegend Leren – bespreken van het vakwerkplan. Dir stuurt 
het stuk naar de MR. 

Ter info 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

20:50 

6.  Rondvraag:  
AK vraag/opmerking is gemaakt bij punt 2.                                                                                                                             
WR: de website is nog niet up to date. Koersplan en SOP zijn nog oude versies. 
Koersplan is niet meer van toepassing.  

Ter info 20:55 

7.  Afsluiting om 21:30  21:00 
 


