
 

Jaarverslag MR 2020-2021 
Obs de Driesprong 
 
In dit jaaroverzicht beschrijven we de onderwerpen die zijn besproken in de MR-vergaderingen 
van 2021-2022 
 
1.Vergadering 5 oktober 2021 
De volgende punten zijn besproken: 

 Hoe kijken we er tegen aan als straks de corona regels binnen en buiten school zijn verdwenen en 
het weer ‘’normaal’’ mag gaan. De school moet wel toegankelijk blijven voor ouders anders wordt 
het afstandelijk.  

 Het vertrek van Janet Brandsma 
 Het tuin volledige tuin onderhoud is te veel om door ouders te worden onderhouden. Er wordt 

onderzocht of een extern bedrijf het grote onderhoud kan doen en de ouders voor kleine hand en 
spandiensten.  Deze ouders persoonlijk benaderen. 

 Jaarverslag 2020-2021 is goedgekeurd, we besluiten dat de notulen voortaan op te vragen zijn om 
in te zien.  

 
2. vergadering 29 november 2021 
De volgende punten zijn besproken: 

 Corona houdt ons bezig, er zijn een aantal positieve besmettingen.  
 Een presentatie over de onderwijsopbrengsten maakt veel duidelijk, deze presentatie kan ook op 

een ouderavond worden getoond.  
 Hoe worden de NPO gelden besteed. De leerlingen die extra ondersteuning krijgen hebben er veel 

baat bij. Er wordt gekeken wat er met het overige geld wordt gedaan.  
 Er kan als school een mooie stap gemaakt worden in meer ondersteuning  voor jong risico 

kinderen.  Er mag meer zichtbaarheid zijn voor onze ouders van onze ib-er.  
 Formatie na het vertrek van Janet Brandsma. 
 WAT (werken aan toekomst) komt ongeveer 10 keer in het jaar onderhoud aan de tuin doen.  
 Hoe kunnen we het afstroom schema van de MR verbeteren. 2 leerkrachten om 2 ouders? We 

houden het op 3 ouders, 2 leerkrachten en een slapend lid. 
 We kunnen gebruik maken van ons initiatief recht. Dit doen we zelden. We bespreken de volgende 

vergadering om we punten hebben die we kunnen aandragen naar de school toe.  
 De flexibele tijd is er uit qua vrije dagen, door corona en de marge dagen. Bewust wording dat 

ouders niet meer extra vrij kunnen nemen om te rijden voor een uitje, of creatief uurtje, lees 
project. 

 
 
 
 



 

3. vergadering 27 januari 2022 
De volgende punten zijn besproken: 

 In groep 7/8 zijn veel corona besmettingen, er is veel contact met de GGD, de school is wel open. 
 Het plein en de omgeving rond de school is het visite plaatje van onze school. Op dit moment ziet 

het er niet netjes uit. Hier worden plannen voor gemaakt. Daarnaast is er ook nog moestuin 
budget.  

 De status omtrent de renovatie van de 3 scholen is het zelfde. Het is wachten op de gemeente.  
 Maartje is ons slapend lid 
 Wij als MR kunnen punten aandragen binnen de school, waarvan wij graag zien dat dit anders zou 

kunnen, of waar verbeterpunten zijn.  Bij ons gaat dit vaak mondeling. De lijntjes binnen de school 
zijn kort. We weten elkaar te vinden.  

 Een stemming binnen het team is nodig om te bepalen of groep 3 /4 op kamp gaat.  
5 / 6 en 7 / 8 gaan op kamp. 

 
4. vergadering 4 april 2022 
De volgende punten zijn besproken.  

 Het punt corona op de agenda kan er af. 
 Er is geen nieuws omrent de renovatie van de scholen. Het plan is om nu toch het schoolplein op te 

knappen. Ook willen we graag meer fietsen rekken op het plein.  
 De verkeersveiligheid rondom om de school is niet veilig. De ouders worden geattendeerd door een 

berichtje in de nieuwsbrief. Inge kijkt of de gemeente ons kan helpen.  
 Het plein is een hangplek voor jongeren, hieronder vinden we veel overlast van. Omdat ze op 

heterdaad betrapt moeten worden, kunnen we er op dit moment niets mee. Er worden 
verschillende mensen hiervoor benaderd.  

 Samenstelling formatie.  
- Groep 1/ 2 gaat erop uit.  
- Groep 3/ 4 gaat niet op kamp, wel een dag weg. 
- Groep 5/6 gaat 1 nacht weg 
- Groep 7/8 gaan 2 nachtjes weg. 

 
5. vergadering 14 juni 2022 

 Nieuw MR-lid Sander stelt zichzelf voor. 
 De verkeersveiligheid rondom de school is nog niet verbeterd. Er wordt nu aan niet parkeren 

borden gedacht. Dit wordt opgepakt. 
 Groep 1 en 2 gaan de kinderboerderij in Kampen 

Groep 3 en 4 naar Floriade 
Groep 5 en 6 gaan op kamp naar Urk 
Jessica komt er achter dat het veel werk is voor 1 nachtje, goed voor de evaluatie.  
Groep 7 en 8 gaan op kamp  
Er moet gekeken worden naar het budget, alles wordt tenslotte duurder.  



 

 Vergaderschema MR 2022 
 Formatie 2022 
 De ouderkalender kan prima in Parro, zou kan je deze altijd aanvullen of datums wijzigen. 

Daarnaast is zorgt het ook voor minder papier verspilling.  
 Evaluatie voor het team, om na te denken of we de ouders toch weer in school laten komen. 

Zodat er weer meer ouderbetrokkenheid is. Daarnaast ben je meer op de hoogte wat jouw kind op 
school doet.  

 Informatie avond, zoals de media avond kunnen we ook aanbieden bij de andere scholen, en dit 
vermelden in de sluis. Elk jaar een andere school en een ander thema. 

 Afscheid MR-lid Petra 
 


