
Jaarverslag Medezeggenschapraad De Triangel 2014-2015 
 
Gedurende het schooljaar 2014-2015 is de Medezeggenschapsraad (MR) zes keer bij elkaar 
gekomen, waarvan vijf keer met de directie. Tijdens deze vergaderingen hebben wij kritisch 
gekeken naar o.a. het vakantierooster, de begrotingen, TSO, schoolplan 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) 
- CAO  
- Nieuwe gebouw 

  
Toelichting bepaalde onderwerpen 
 
Begroting Ouderraad: 
De OC heeft de begroting toegelicht. Ze hebben dit jaar gekozen om een gedifferentieerde bijdrage in 
te voeren. Het innen van de bijdrage is altijd een grote inspanning en dan met name ‘de laatste 
loodjes’.  
De bijdrage zal niet worden verhoogd, en blijft € 51,- per kind voor ouders die voor 1-12 betalen en 
€54,50 voor ouders die laat betalen (later dan 1-12). Dit omdat het innen van de laat betalers veel extra 
tijd en geld kost. 
Iedere groep kreeg dit jaar € 75,- van de OC. Dit hebben de leerkrachten gebruikt voor zijn/haar klas 
(b.v. spelletjes of knutselmateriaal.) 
 
- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
Er is voor beide gebouwen een RI&E gemaakt. 
Voor de Overloop is deze hetzelfde als afgelopen schooljaar. We gaan, als we weer in het 
hoofdgebouw zitten, een nieuwe maken, evenals een nieuw noodplan. Hier zal een ARBO adviseur 
vanuit Bondsbestuur ons bij helpen. 
Deze adviseur heeft ons ook al geholpen met het maken van een plan en RI&E voor het nieuwe 
gebouw. Er staan een aantal dingen in die we moeten aanpassen, maar het gaat vooral om zaken die de 
Karel Eijkman moet regelen. Voor onze school hoeven we weinig te veranderen. 
 
De SVH-cursussen zullen dit schooljaar ook weer plaatsvinden en een groot aantal collega's zijn 
schoolhulpverleners (vroeger BHV-ers genoemd). Er zijn 2 bijeenkomsten waarin kennis van EHBO 
en Arbo zaken besproken worden. 
 
De AED is verhangen op de Overloop. Deze hangt nu in de hal zodat deze makkelijk te pakken is. 
De medicijnenboxen zijn op beide gebouwen helemaal gevuld en iedereen weet waar deze te vinden 
zijn. 
 
Iedereen moet nu in Esis in het dossier van het betreffende kind melden dat er een ongeluk of bezoek 
aan arts/ tandarts/ EHBO heeft plaatsgevonden. Gea en Nancy houden Marieke en de administratie op 
de hoogte hiervan. 



Verder is er een medicijnenprotocol. Deze is vanuit Bestuur gemaakt voor alle scholen. Directie en 
Marieke hebben een kort overzicht voor alle collega's waarin staat wanneer ouders een formulier 
moeten tekenen bij het geven van medicijnen, enz. 
 
-CAO 
Er is een bijeenkomst geweest waarin het bestuur toelichting heeft gegeven over de nieuwe cao. Wij 
als school hebben een keuze moeten maken over het soort ‘model’ dat wij zullen gaan hanteren. Als 
school hebben wij gekozen voor het ‘overlegmodel’. Wij zullen als school samen moeten gaan bepalen 
hoe we bepaalde zaken zullen regelen. (b.v. duurzame inzetbaarheid, compensatie uren, taakuren e.d.) 
 
 
- GMR 
In de GMR zijn diverse punten aan de orde geweest, zoals het strategisch beleidsplan voor de komende 
jaren.  
 
- Positief advies Activiteitenplan 2014-2015, inclusief tijdpad voor komende jaren (zie hierboven). Het 
is aan de GMR en de beide voorzitters in het bijzonder om dat tijdpad goed in de gaten te houden. De 
belangrijkste vragen daarbij zijn: worden wij wel betrokken bij de nodige processen door het bestuur 
en krijgen wij hiervoor op tijd de nodige stukken toegestuurd. 
 
 - Instemming personeel-GMR overlegmodel (nieuwe CA); dit onderwerp zal de komende maanden 
uitvoerig op de agenda's staan van zowel de GMR als MR. 
 
 - personeel-GMR mandateert commissies Personeel en Financiën namens haar op te treden inzake 
aanvraag ERD (eigen risico vervanging) van Onderwijsgroep Amstelland alleen (zonder 
onderwijsgroep Fedra). De GMR ziet ook financiële consequenties en er is enige onzekerheid of alleen 
de P-GMR of de voltallige GMR instemmingsrecht heeft op de aanvraag. Daarom heeft in een aparte 
stemming de O-GMR hetzelfde mandaat gegeven. 
 
 
Voor gedetailleerde informatie kunnen de verslagen van de vergadering worden ingezien. 
 
Namens alle MR leden, 
Met vriendelijke groet, 
Doris Dieteren 
Leerkracht in MR 


