
 
Notulen MR, vergadering 199 

19 maart 2019 

 

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

Gast:  Gea 

Afwezig:  geen 

 

1. Opening  

2. TSO en TSO-begroting is besproken: 

• In toekomst: waarschijnlijk uitdaging in kwantiteit en kwaliteit van TSO-opvang 

• Drie opties: zo door, inzet leerkrachten als oplossing, inzet ‘externe professionals’ als 

oplossing 

• Actie: Femke en Mariette gaan polsen bij collega’s  

• Plan: inventariseren bij collega’s (april – mei) -> 2 serieuze opties opstellen (juni – 

juli) -> opties laten doorrekenen en dan kosten/ baten analyse (september – 

oktober) -> keuze maken (november)  

• Conclusie: TSO gelden blijven voor nu en komend schooljaar ongewijzigd 

3. Vorige notulen zijn besproken en met kleine taalkundige tekstuele aanpassingen 

goedgekeurd 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

• Het Boek: De Wet Medenzeggenschap op scholen is ontvangen en wordt bewaard in 

de boekenkast in het lokaal van Femke 

5. Zaken vanuit de directie: 

• Het werkverdelingsplan is besproken en door PMR akkoord bevonden: concept moet 

voor 1 mei definitief worden vastgesteld:  

i. PMR heeft instemmingsrecht (per heden akkoord).  

ii. na instemming, moet plan worden voorgelegd aan het personeel (Actie 

Guus),  

iii. personeel moet dan akkoord geven, middels stemming: dit volgt voor 1 mei 

(actie PMR en Guus).  

iv. Akkoord: indien 50% van uitgebrachte stemmen +1; waarbij minimaal 50% 

van het personeel gestemd moet hebben. 

• Gelden ten behoeve van werkdrukverlaging moeten binnen school geëvalueerd 

worden. Daarnaast komt er meer geld aan, voordat dit wordt uitgegeven zal bij het 

personeel gekeken worden wat hun wensen zijn. Actie: Guus en PMR gaat dit samen 

oppakken. 



 
• Vakantie rooster 2019-2020 is besproken: wederom 2 weken meivakantie en vrijdag 

voor voorjaarsvakantie is vrij (dit is fijn voor gezinnen die op skivakantie willen gaan).   

MR heeft akkoord gegeven.  

• Schoolplan: Guus stuurt dit ‘per hoofdstuk’ aan de MR voor evt opmerkingen/ 

aanmerkingen/ correcties 

6. Nieuws uit de GMR 

• zie notulen GMR 

• er komt een vacature voor een ouder lid van de GMR. Actie: 1) oproep in de 

nieuwsbrief voor een nieuw ouder lid van de GMR (Actie: Marjolein schrijft stukje 

voor de nieuwsbrief en mailt dit aan Theo), 2) opgegeven ouders presenteren zich in 

de MR, 3) OMR (ouder geleding MR) kiest nieuw ouder lid voor de GMR 

7. Protocollen die voor wijziging/ update zijn aangeboden aan de MR zijn van commentaar 

voorzien: 

• Protocol hoofdluis:  

i. Enkele tekstuele aanpassingen: Actie: Anneke mailt dit naar Theo 

ii. Klas van broer/ zus van kind met hoofdluis wordt ook geïnformeerd (dit zal in 

het protocol worden opgenomen: Actie: Anneke mailt dit ook aan Theo 

iii. Er is advies aan school gegeven om vaker de Hoofd Hoofdluis in te schakelen 

om ouders te ondersteunen en te onderwijzen tijdens de hoofdluiscontrole 

(Actie directie) 

• Protocol excursievervoer: advies voor Theo: verduidelijk doel en versimpel het; op- 

en aanmerkingen worden aan Theo gemaild door Anneke (Actie Anneke)  

• Protocol contact met ouders: advies van MR: overweeg email adressen van 

leerkrachten inzichtelijk te maken voor ouders. Actie Koen: hij zal eea inbrengen in 

de ICT commissie, wellicht kan een pilot opgestart worden. Hij zal de uitkomst 

terugkoppelen bij de volgende MR vergadering. 

8. Rondvraag: 

• Mariette: tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten liet weinig ruimte voor 

nuancering en of ruimte voor toelichting. Dit is aangegeven bij de GMR, en nu ook in 

de MR. Toelichting: er wordt binnen de scholengemeenschap gekeken naar een 

betere enquête methode. 

• Odiel: Hoe werkt de nieuwe methode van Engels? Toelichting: Dit wordt binnenkort 

geëvalueerd. 

• Marjolein: input van meerdere ouders: rapport in februari is wel erg laat in het 

schooljaar. Hierdoor worden ouders soms negatief verrast. Toelichting: Cito’s 

worden pas in januari/februari afgenomen en het rapport gaat daarna direct mee 

naar huis. Dus eerder rapport heeft weinig zin (zonder Cito’s).  -> School neemt input 

mee en zal alert blijven.  

Marjolein vraagt ook of de veiligheid voldoende gewaarborgd wordt in groepen met 

‘zorgkinderen’ (fysiek geweld tegen leerkrachten/andere kinderen). Guus geeft aan 



 
dat er in het kader van de privacy niet gecommuniceerd kan worden over getroffen 

maatregelen. De andere ouders kunnen dus niet inhoudelijk worden geïnformeerd.  

• Mariette heeft het nieuwe model MR-reglement (goedgekeurd door de GMR) naast 

ons reglement gelegd. We hebben geen tijd meer om het te bespreken, schuiven het 

door naar de volgende vergadering.  

 

Actiepunten: 

• Zie hierboven 

• Update MR reglement: zie hierboven, bespreken in de volgende vergadering.  

• MR statuten op website De Triangel zijn van 2007. Zou ge-update moeten worden.   

 

 


