
 
Notulen MR, vergadering 197 

15 november 2018. 

 

Aanwezig:  Anneke, Marjolein, Peter, Mariëtte, Theo, Lia, Odiel, Femke 

Afwezig:  Koen, Guus 

 

1) Opening + vaststellen vorige notulen 

2) Zaken vanuit directie 

 Er zijn een aantal personele uitdagingen, deze zijn besproken. Daar waar relevant volgt 
formele communicatie richting ouders begin december. 

 Directie werkt aan het updaten van verschillend protocollen. Zodra de  protocollen waarbij 
de MR input kan/ mag geven gereed zijn, zullen deze voor input worden aangeboden aan de 
MR. Een aantal protocollen wordt bovenschools opgepakt en besproken met de GMR. [AP] 

 De directie is bezig met een nieuwe schoolgids. Zodra het eerste concept af is zal ook aan de 
MR gevraagd worden om mee te lezen. Er wordt ook gewerkt aan een speciale kleutergids, 
gericht op de (nieuwe )ouders die voor het eerst te maken krijgen met een lager school. [AP] 

3) Mededelingen 

 Ingekomen stuk: vraag over MR cursus -> door Anneke afgehandeld 
 Ingekomen stuk: vraag van Gea, met verzoek of de begroting TSO die ze voor de directie 

opstelt ook gebruikt kan worden voor de MR -> Antwoord Anneke is JA. 

4) Schoolplan 

 Placemat is wel uitgedeeld, maar nog niet akkoord/ vastgesteld. 
 De MR wacht op toelichting van Guus, zodra toelichting ontvangen, zal eea in de MR 

vergadering besproken worden zodat MR wel/ niet akkoord kan geven [AP]. 
 AP uit vorige MR overleg: Nieuwe schoolplan komt in delen bij de MR ter bespreking. 

5) GMR 

 Sommige scholen binnen de scholengemeenschap hebben een grote uitdaging met 
buitenlandse leerlingen/ vluchtelingen. 

 Vanuit de onderwijsgroep zal er in de toekomst meer aandacht zijn voor muziek en 
beweging. Op de Triangel gaan de groepen 3, 5 en 7 dit jaar weer aan de slag met het project 
Zing-eens. 

 De scholengemeenschap zal ook een bijdrage gaan leveren aan beleid tav omgang met 
anders dan Nederlands feestdagen, en anders dan Nederlands gewoonten mbt 
omgangsvormen en normen. 

 Verder heeft de GMR extra aandacht voor oa duurzaamheid  



 
 Uitdagingen bij verschillende scholen zijn de revue gepasseerd  
 Opvulling voor TSO is stichting breed een steeds groter probleem/ uitdaging. Sommige 

scholen werken voor de TSO samen met Boon/ Kinderrijk/ Mirakel. De Triangel voert 
momenteel ook oriënterende gesprekken met Boon over de eventuele mogelijkheden voor 
ondersteuning bij de TSO. Status update volgende MR. [AP] 

6) Jaarverslag MR 

 Eerste concept is af -> aanvullingen/ verbeteringen zijn besproken 

7) volgende overleg datum: 15 januari 

8) Rondvraag:  

 nieuwe start gesprekken zijn kort besproken -> er is binnen school een rapport commissie die 
zorg draagt voor de evaluaties en verbeteringen 

 uitdagingen rondom de AVG en gebruik van app groepen zijn besproken -> De Triangel heeft 
een AVG medewerker, en er wordt gewerkt aan verdere duidelijkheid en ondersteunende 
acties. 

 Voorstel: AVG toestemmingsformulier aanpassen zodat aangegeven staat dat als ouders 
GEEN toestemming geven voor het maken/ delen van foto’s tijdens uitjes dat de leerkrachten 
dit doorgeven aan de hulpouders die helpen bij het desbetreffende uitje zodat de wens van 
ouders uitgevoerd kunnen worden. Dit zorgt er vervolgens ook voor dat ouders die WEL 
foto’s met elkaar willen delen, dit gewoon (via app groepen) kunnen doen, omdat duidelijk is 
van welke (kind(eren) geen foto’s gemaakt/ gedeeld mogen worden. [AP Theo -> meenemen 
in AVG toestemmingsformulier voor volgend schooljaar] 

  

Actiepunten: 

 Zie hierboven 
 MR reglement moeten ge-update worden! 
 MR statuut op website De Triangel is van 2007. Volgens Theo is er een nieuwere versie. 

Marjolein zal deze opvragen bij de GMR. 

 

Volgende vergadering op de agenda:  

 Placemat en uitwerking daarvan 
 MR reglement 
 Begroting + toelichting 
 Actiepunten  

 

 


