
 
Verslag van de 195STE bijeenkomst van de MR “de Triangel” d.d. 12 juni 2018 
 
 
Aanwezig: Astrid, Femke, Koen, Lia, Marjolijn,  Anneke, Peter en Odiel (notulist) 
Afwezig: Guus en Theo.  
 
 
1. Opening.  
 
2. Verslag van 15 mei 2018 
Kort gesproken over de praktische gevolgen van het ingaan van de AVG. Met name nu: geen foto’s 
maken in de klas.  

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: geen  
 
4. Punten directie: geen ivm afwezigheid directie.  
Wel is vanmiddag door de PMR met Guus gesproken over de resultaten van oa de drie  ‘Koers 
update’ bijeenkomsten. Mede naar aanleiding hiervan zal er een nieuw visiedocument worden 
opgesteld door het bestuur. Dit zal worden behandeld op de beleidsdag wat hopelijk leidt tot het 
bepalen van speerpunten in het beleid van de Triangel (deels uniform met de Stichting en ip voor de 
komende 2 jaar). Dit zal terugkomen in de MR. Zal pas ingaan in schooljaar 2019-2020. 
 
5. Werkdrukgelden. 
Naar aanleiding van de twee bijeenkomsten onder de leerkrachten zijn de 3 doelen van besteding 
van het geld nu als volgt: 
 

1. Er komt een ‘eventmanager’, taak van 1 dag per week. Voor kerst, Sint, Koningsspelen, 
maandsluiting en teamuitje. Deels natuurlijk in samenspraak met de oudercommissie. Astrid 
Hofscholte gaat deze taak vervullen.  

2. Inzetten van schoolassistenten.  
3. Een (kleiner) deel van het beschikbare geld wordt ingezet per bouw, de bestedingsplannen 

hiervoor volgen in september. Waarschijnlijk zal dit geld ingezet worden voor het incidenteel 
inhuren van extra (speciale) lessen/vakdocenten. 

 
6. Begroting/tussentijdse evaluatie.  
Door afwezigheid van Guus nu niet verder kunnen bespreken.  
Belangrijkste vragen voor de begroting(sbespreking) in het najaar: 
 
Graag als bijlage bij de begroting een samenvatting/A4 met aandachtspunten, waarin oa 
a.  beknopt overzicht inkomsten en uitgaven 
b. welke begrote bedragen (indien substantieel) zijn in het afgelopen jaar niet uitgegeven, en waar 

worden deze gelden nu aan besteed? 
c. Wat zijn de actuele reserves en waaraan worden deze uitgegeven/voor begroot? (of  indien niet 

uitgegeven graag onderbouwing hiervoor) 



 
d. Wat zijn de speerpunten in de begroting/nieuwe investeringen voorzover nog niet genoemd 

onder bovenstaande punten? 
 
NB: verzoek vanuit de PMR: graag iets meer helderheid wb beschikbaarheid van geld ten behoeve 
van extra ( culturele) uitjes. Dit scheelt ook werkdruk! Goed voorbeeld: ‘zing es’.  
 
7. Formatie 
Ivm vertrek van enkele collega’s (en 1 weer retour!), 2 zwangerschapsverloven en  het aantrekken 
van een nieuwe IB-er, is het rooster voor komend jaar nog niet geheel rond. Er zijn ook nog vacatures 
voor nieuwe onderwijsassistenten.  
 
8.  GMR 
Notulen geen bijzonderheden. Er wordt een nieuwe voorzitter gezocht.  
 
9.    Vergaderrooster MR 2018-2019 volgt volgende vergadering in het nieuwe jaar.  
 
10.  Wijzigingen info avonden en rapport gesprekken 
 
Informatieavond zal het komende jaar alleen plaats vinden in groep 3 en 8 (en uiteraard de groepen 
1 en 2). De ouders van de overige groepen krijgen de informatie per mail.  
 
Groep 3-8 krijgen 2x per jaar een rapport. Het rapport in het najaar vervalt dus. Wel zal er in groep 3-
8 een startgesprek plaats vinden. In groep 6-8 zal hierbij ook de leerling aanwezig zijn.  
 
11. Bezetting MR.  
Er is enige discussie omtrent de regelgeving en termijnen van zitting. Unaniem wordt besloten dat  er 
een aanpassing zal plaats vinden in de regels waardoor er voor de PMR ruimte komt om voor een 
derde termijn verkiesbaar te zijn. Zie aangepaste reglement MR op de website.  
 
12. Evaluatie MR bijeenkomsten afgelopen jaar. 
Men is tevreden over de (verbeterde) efficiëntie, de inhoud en het van te voren toesturen van de 
stukken, evenals de frequentie van ca  1x/6 weken.  
 
13. Rondvraag en WVTTK 
Lia: vraagt naar aanwezigheid/zichtbaarheid van huishoudelijk reglement>> zie website, ook voor MR 
statuut.  
 
Op volgende vergadering: 

- Jaarplanning 
- Statuten en reglementen 
- Protocollen 

----- 


