
Jaarverslag Medezeggenschapraad De Triangel 2012-2013 
 

Gedurende het schooljaar 2012-2013 is de MR negen keer bij elkaar gekomen, waarvan vier keer 

met de directie. Tijdens deze vergaderingen hebben wij kritisch gekeken naar o.a. het 

vakantierooster, de begrotingen, het digitale rapport, de statuten en het formatieplan.  

 

In de maandelijkse MR vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: 

 

  

- Begroting ouderraad 

- Begroting De Triangel 

- Jaarverslag De Triangel 

- Schoolplan 

- Veiligheidsplan 

- Overblijfgelden 

- GMR 

- BSO / TSO 

- Formatieplan 

- Vakantierooster 

- Ouder enquête  

- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

- Zorgprofiel 

- Cursus AOB 

- Nieuwe gebouw 

  

Toelichting onderwerpen 

 

- Begroting ouderraad 

De OC licht de begroting toe. De ouderbijdragen zijn afgelopen jaar iets gedaald. De OC heeft in 

overleg met directie en bestuur besloten, dat ouders die geen ouderbijdrage leveren, die desbetreffende 

kinderen niet mee mogen op schoolreisje.  

Het item culturele vorming is ook gedaald. De oorzaak is dat een aantal leerkrachten hier geen gebruik 

van maakt of geen weet van heeft.  

Als leerkrachten nemen wij contact op met Silvia omdat zij ook nog budget ter beschikking heeft, waar 

de klassen gebruik van kunnen maken.  

- Begroting De Triangel 

Zoals gebruikelijk wordt de begroting van de Triangel door de directie toegelicht. Vanuit de MR wordt 

er aanvullende informatie gevraagd om een definitief akkoord te kunnen geven. Na de antwoorden 

wordt voor alle plannen ingestemd door de MR.  

- Jaarverslag De Triangel / Schoolplan 

Dit jaar staat het schoolplan vooral in het teken van de volgende punten:  

• Handelingsgericht werken: directie licht HGW (handelingsgericht werken) toe. Je maakt een 

groepsplan waarin met name gekeken wordt hoe je de kinderen, die extra hulp behoeven 

binnen een bepaald vakgebied, extra ondersteuning kunt geven en hoe de rest van de klas dan 

aan het werk is. Binnen HGW wordt gekeken naar wat de kinderen wel kunnen en hoe ze met 

deze kennis verder kunnen.  

• Hoogbegaafden leerlingen: Na de herfstvakantie 2012 zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 

gescreend. Deze kinderen maakten een taak waar niet alleen gekeken wordt naar IQ, maar ook 

naar oplossingsgericht denken, wiskundige taken e.d. Met deze test zijn de eerste 20(?) 

kinderen geselecteerd en is op ?? december “a Different Day” van start gegaan. 

• IPB: Integraal personeelsbeleid. Leerkrachten hebben een bekwaamheidsdossier. In dit dossier 

houden leerkrachten hun persoonlijke ontwikkeling bij. Ook kunnen zij hierin hun 

getuigschriften en diploma’s verwerken. Eens in de twee jaar worden de 

functioneringsgesprekken gehouden. Ook deze worden hierin opgeslagen. De leerkrachten 

zullen hierover nog een cursus en uitleg krijgen. Na een toelichting door de directie op beide 

stukken en aanvullende informatie op gestelde vragen, worden beide documenten goedgekeurd. 



- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Er is binnen het bestuur niet één lijn wat betreft het veiligheidsplan. Er komt een algemeen deel dat je 

zelf kan aanpassen voor de eigen school. Dit jaar zijn de zitzakken op de gangen verwijderd in verband 

met brandgevaar. Stekkerdozen en brandblussers zijn waar nodig vervangen. De gym toestellen zijn 

(goed)gekeurd. De inspecteur is langs geweest en tevreden.  

- Cursus AOB: 

Binnen de MR is besloten om een financiële cursus te volgen om zo meer kennis te krijgen over hoe de 

begroting wordt gemaakt en wat de onderdelen in de begroting inhouden. Doelstelling is om deze 

cursus in schooljaar 2013 – 2014 te laten plaats vinden. Bij de GMR vergadering in september 2013 is 

dit aangegeven en wordt gekeken of er op stichtingsniveau een cursus opgezet kan worden voor alle 

MR leden van de aangesloten scholen. 

 

Overige besproken zaken zijn ondermeer schoolspullen, personeelszaken en de bouw van het nieuwe 

schoolgebouw. Omdat nog niet zeker is, wanneer de bouw helemaal klaar is, zullen wij ook rekening 

moeten houden met de Karel Eykman School. Ook hebben we het vakantierooster besproken, omdat 

de kinderen aan het eind van het schooljaar één week eerder vrij zullen zijn in verband met de 

verhuizing. We hebben ook een voorstel gedaan aan de OC om de post Schooltuinen voor hun 

rekening te nemen. Er was nog speling in hun budget, dus ons voorstel is gehonoreerd.  

 

Vanuit de GMR zijn er diverse punten aan de orde geweest: 

Dit jaar was een voorzitters overleg. In deze vergadering hebben de voorzitters van de 

Medezeggenschapsraden van de stichting bij elkaar gezeten. Hier hebben zij ervaringen uitgewisseld 

en gesproken over dingen waar zij als MR tegenaan lopen. Er kwam ondermeer naar voren dat er 

weinig ruimte is binnen de GMR vergaderingen om met Jan Kotterer in discussie te gaan en hem 

vragen te stellen.  

 

Er wordt vanuit de GMR een werkgroep BSO & TSO geformeerd. De vraag vanuit de GMR is of 

individuele MR leden zich geroepen voelen om hierin plaats te nemen. Er zijn geen geroepenen. 

 

De raad van toezicht was ook een keer aanwezig. Men is in groepen uiteen gegaan om te praten over 

ouderparticipatie binnen de school. Daar is gesproken over de visie over ouderparticipatie. 

 

 

Voor gedetailleerde informatie kunnen de verslagen van de vergadering worden ingezien. 

 

Namens alle MR leden, 

Met vriendelijke groet, 

Doris Dieteren 

Leerkracht in MR 


