
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
S c h o e n m a k e r s t r a a t  2 ,  5 6 1 2  A D  E i n d h o v e n  
tel: 040-295.08.40 e-mail: info@bs-driestam.nl  www.bs-driestam.nl 

 
 
Notulen MR vergadering 2-11-2021 
 
 
Deze vergadering wordt gehouden via een videoconferentie. Wil je de vergadering bijwonen als 
toehoorder, neem dan contact op met de secretaris van de MR Marjan Pontenagel 
(marjan.pontenagel@salto-eindhoven.nl). 
 
 
 19.45 - 21.25 uur  
Notulist:  Joy 
Aanwezig: Marjan, Malika, Laura, Pietje, Chrisina, Marijn, Jeroen, Annemarie 
Afwezig met kennisgeving: Fatih, Edith 
Afwezig: 
  
 
 
1. Opening, vaststellen agenda  5 min  Jeroen, besluitvormend 
Geen opmerkingen. 
 
2. Actielijst.   5 min  Jeroen, besluitvormend 
Marijn: 
-2 Er is een nieuw facilitair manager gekomen bij Salto. Eind deze week 5-11 wordt Annemarie 
bijgepraat over mogelijkheden.  
Annemarie heeft het met directeur bedrijfsvoering over airco's gehad en de vraag gesteld hoe deze 
bekostigd gaan worden. Gaan ouders meer ouderbijdrage betalen? Het in gebruik hebben van de 
airco's is een groot kostenplaatje. Hier moet goed over nagedacht worden.  Het gesprek van eind 
deze week wordt nu nog afgewacht voor er verdere stappen ondernomen kunnen worden. 

2. Wat?    Door wie?    Wanneer?    
Thema-avond ouders: 
bewegend leren    

Joy   Joy vraagt Bart dit voor 
te bereiden, datum 
prikken in maart 
   

      Signaal GMR/ 
      Salto dat wij voor 
      airco's zijn. Metingen 
      en advies even 
      afwachten... 
 

       Marijn       wanneer mogelijk 

      PMR bijeenkomst 
      i.v.m. 
      werkdruk en 
      compensatie 
      kampdagen (en 

      Pietje, Laura, Marjan, 
      Joy en Edith 

      zo snel mogelijk 
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      begroting volgend 
      schooljaar) 
 

Eindejaarsborrel: 
Jasper en Mohammed 
uitnodigen    
 

 ?    Einde schooljaar.    

GMR zorgbeleid vanuit 
Mohammed 
informatie   
 

Mohammed/Jeroen    Als er nieuws is.    

Communicatiebeleid 
afstemmen op actuele 
coronamaatregelen 
i.c.m. 
ouderbetrokkenheid 
op de Driestam 
 

allemaal Indien nodig 
 

Speerpunten inplannen in 
de agenda 
Vanaf de tweede 
vergadering die gaat 
komen. Niet de 
eerstvolgende. 

Marjan Jeroen Zo snel mogelijk 

Begroting op de 
eerstvolgende agenda 

Marjan Eerst volgende agenda 

Geïnteresseerde ouders 
voor de MR zijn deze nog 
in beeld? 

Malika  

Edith en Fatih vragen bij 
welk speerpunt ze willen 
aansluiten 

  

        
 
 
3. Post en mededelingen 10 min  Jeroen, informerend 

o GMR 
o Kinderraad 

Geen bericht uit de GMR. 
- Kinderraad: 

Voorstelrondje geweest. Hele enthousiaste club kinderen bij elkaar. Goed voorbereid. Er is 
besproken hoe ouders weer terug gaan komen in de school. Het plan is maandag 1-11 ingegaan en 
moet wellicht weer aangepast worden aan de hand van de persconferentie van vanavond (2-11). 
Het ophalen van de kleuters in de klas na schooltijd gaat waarschijnlijk teruggedraaid worden. 
 
4. Activiteitenjaarplan MR (speerpunten) 15 min  Jeroen, besluitvormend 
We gaan speerpunten vanuit de MR op pakken, waarin ouders met leerkrachten samen 
onderwerpen voorbereiden die in de MR terug gaan komen.  
De punten die op het totale lijstje staan zijn herkenbaar, maximaal 3 speerpunten uitkiezen per jaar 
is een voorstel. 
Sommige punten zijn specifiek alleen voor school en de schoolleiding. Andere punten zijn wel 
makkelijker door de MR op te pakken. Hier moeten we een schifting in maken. Input is welkom 
ongeacht of de punten wel of niet specifiek voor school of de schoolleiding. Zie voor meer informatie 
ook het document waarin alle punten benoemd worden (mapje MR02112021). 
 



 

 

Speerpunten voor in de MR die we hebben gekozen: 
- Het 5 gelijke dagen model (Marijn, Chrisina, Edith?) 
- Werkdrukverlaging alle medewerkers (Laura, Pietje, Chrisina) 
- Ouders weer in de school (brengen en halen) (Joy, Malika, Jeroen) 

 
5. Vergaderingen digitaal of fysiek? 10 min  Jeroen, besluitvormend  
Digitaal vanwege de persconferentie die geweest is 02-11-2021. Advies om zoveel mogelijk thuis te 
werken en digitaal te vergaderen. 
 
6. Begroting school 2022 15 min  Annemarie, informerend 
Geen echt nieuws. Nieuw systeem waarin Annemarie moet gaan werken. Dit gaat ze nu doen. Het 
kost tijd om dit goed op orde te brengen. Er zijn wat verschuivingen in de formatie geweest dus het 
is nog een puzzel. Annemarie gaat bekijken welke formatie aanwezig is en wat het budget is en of 
dit allemaal kloppend is. Er is nog geld nodig voor het schoolplein. Beplanting en aanleg van het 
schoolplein is niet helemaal goed. Wortels groeien door het riool en zand verstopt de putten. Hier 
moet onderzoek naar gedaan worden en dit kost tijd en geld. Begroting komt terug op de volgende 
vergadering. Veel wisselingen bij het bestuursbureau (veel nieuwe adviseurs) dus al het historisch 
besef komt nu van de directeuren. 
NPO plan gelden voor klimaatverbetering kon niet worden goed gekeurd dus komt er een 
instroomgroep vanaf januari. 
 
Zijvraag: zijn er veel open vacatures op onze school. Ja, helaas wel. Vanuit de NPO gelden is er nog 
een NT2 docent, instroomgroep leerkracht, en 0,1 onderwijsassistent nog niet ingevuld.  
 
7. Schoolplan 2020-2024 voortgang 10 min  Annemarie, informerend 
We lopen op schema en met bepaalde punten lopen we voor die in het schoolplan opgenomen zijn. 
Op de studiedag van 20-10-2021 die we hebben gehad zijn we erachter gekomen dat we enorm 
ambitieus zijn op onze school en dat we goed moeten kijken of bepaalde punten echt nodig zijn nu. 
Wat moet er echt en wat kunnen we erbij doen? Wat willen we echt met elkaar aanpakken? We 
gaan goed prioriteiten stellen anders wordt de werkdruk te hoog. 
 
De speerpunten hangen in onze teamkamer en we hebben achter een heel aantal punten al een 
check vinkje staan. Het schoolplan loopt van 2021-2025 dus we hebben nog de tijd om alles goed 
af te ronden. 
 
8. Formulier ter bespreking/besluitvorming 10 min  Jeroen, informerend 
Het formulier wat Jeroen heeft gemaakt is vooral bedoeld ter voorbereiding op een groot onderwerp 
(zoals de wisseling in de stamgroepen 2020-2021 of een nieuw onderwerp: het vijf gelijke dagen 
model.  
Wat vinden we van het document? Willen we dit bestand gaan gebruiken?  
 
We zijn van mening dat we het formulier gewoon een keer moeten uitproberen. Vooral bij grotere 
onderwerpen waar we nog niet alles vanaf weten. Het formulier kunnen we goed gebruiken bij 
onderwerpen waarbij de MR instemmingsrecht in heeft. Met dit formulier heb je meteen een mooie 
vastlegging van het gesprek waar we het over gehad hebben. Het formulier biedt een fijne rode 
draad die we kunnen volgen om het gesprek te voeren.  
 
9. Stand van zaken rondom Corona 10 min  Annemarie, informerend 
Persconferentie is pas vanavond geweest 02-11-2021. De versoepeling op school waarbij ouders 
weer welkom zijn in de onderbouwgroepen bij het ophalen na schooltijd is meteen alweer 
achterhaald. Dit zal weer aangepast moeten gaan worden.  
 
Corona komt toch weer om de hoek bij verschillende gezinnen.  
 
10. Rondvraag en highlights voor de nieuwsbrief 10 min  Allen 
Highlights voor de nieuwsbrief: 



 

 

We hebben drie speerpunten waarmee we aan de slag gaan in de MR: 
- Het 5 gelijke dagen model (Marijn, Chrisina, …) 
- Werkdrukverlaging alle medewerkers (Laura, Pietje, Chrisina) 
- Ouders weer in de school (brengen en halen) (Joy, Malika en Jeroen) 

Het schoolplan voor 2021-2025 is besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat we al een 
heel eind op weg zijn! 
 
Rondvraag: 
Chrisina: Er waren toch geïnteresseerden voor de MR? Malika geeft aan dat er contact met Marc 
gezocht ging worden omdat deze persoon ook interesse had in de klankbordgroep. Toegevoegd 
aan de actiepunten. 
Chrisina heeft regelmatig mail van de MR academy. Er is een workshop/webinar/uitleg mogelijk 
rondom het onderwerp: wijziging van schooltijden. Dit is wellicht een goede voor het speerpunt: vijf 
gelijke dagen model. Chrisina stuurt deze optie door aan Marijn en Edith. 

  
 

 
Notuleren: 

21/22 

21 sept Edith 
2 nov  Joy/Fatih 
7 dec  Laura/Malika 
18 jan   Pietje/Chrisina 
15 feb  Marijn/Edith 
15 mrt  Fatih/Joy 
19 apr  Malika/Laura 
31 mei  Chrisina/Pietje 
12 juli  Edith/Marijn 
 
 


