
 
Jaarverslag MR 2015-2016 

De MR bestond bovenstaand schooljaar uit de volgende leerkrachten: Martine Dirks, Lia van Santen, 
Astrid Hoffscholte en Doris Wagemaker. En uit de volgende ouders: Peter van Wijk (voorzitter MR), 
Anneke Lodder, Marjolein Veldhoven en Peter Schadae. 

Hieronder volgt een overzicht van belangrijkste zaken waar de MR afgelopen schooljaar mee bezig is 
geweest. Wilt u meer details lezen, dan verwijzen wij u naar de website waar alle notulen terug te 
vinden zijn: http://detriangel.net/steunpilaren/medenzeggenschapsraad/  

De begroting van de oudercommissie is in het begin van het schooljaar goedgekeurd door de MR. De 
Oudercommissie heeft wederom de ouderbijdrage niet verhoogd. De uitgaven worden iets groter 
ingeschat dan de inkomsten, maar er zijn enige reserves waardoor verhoging niet nodig is. 

Twee (roulerende) leden van de MR hebben zitting in de GMR, Gemeenschappelijke MR van de 
overkoepelende scholenorganisatie Onderwijsgroep Amstelland.  Meer informatie hierover kunt u 
vinden op: http://detriangel.net/steunpilaren/onderwijsgroep-amstelland/ en 
http://onderwijsgroepamstelland.nl/Ouders/Ouderparticipatie . De besproken zaken in de GMR 
vergaderingen worden teruggekoppeld in de MR vergaderingen. Voor notulen van de GMR 
vergadering kunt u terecht bij de Onderwijsgroep Amstelland. 

De begroting van de overblijfgelden, beheerd door de schoolassistentes, zijn besproken in de MR. 
Voorheen was er een behoorlijke reserve opgebouwd. Hieruit is een bijdrage gegaan naar de 
inrichting van het nieuwe schoolplein. De reserve is nu weer genormaliseerd. Er wordt zorg 
uitgedrukt omdat het steeds lastiger wordt om goede overblijfouders te vinden en te houden. Er 
bleek ook een zeer licht verschil in overblijfkosten per kind per groep, dit is met de nieuwe overblijf-
abbonementskosten gelijk getrokken. 

De door de school verplicht op te stellen Risico Inventarisatie en Evaluatie is toegelicht door Marieke. 
Er was één kritiek punt wat op advies van de arbo direct aangepakt diende te worden. Dit betrof de 
vluchtroute in het hoofdgebouw. Hier is door school direct actie op ondernomen en de benodigde 
wijzigingen zijn doorgevoerd. Vanuit de MR is gevraagd naar de uitkomsten van het onderzoek naar 
werkdruk. Dit is niet in de RI&E meegenomen, maar wordt wel in het medewerkertevredenheids-
onderzoek meegenomen. 

Het vorige jaarverslag van de MR is doorgenomen en door de MR gepubliceerd op de schoolwebsite.  

De schoolbegroting is in de MR besproken: er is wederom beperkte ruimte om met budget te 
schuiven. Details vanuit de stichting richting directie is wederom erg laat gekomen. Dit is hopelijk 
volgend jaar beter zodat de MR ook ruimer de tijd heeft om hier met de directie over te spreken.  

Het vakantierooster en de lesvrije dagen zijn besproken. Hier zijn vanuit de MR aanvullende 
suggesties richting de directie gegeven, maar het is lastig om dit 1,2,3 door te voeren want de 
directie heeft rekening te houden met onder andere: part-time dagen van de verschillende 
leerkrachten, het kunnen regelen van adequate vervanging, het verschil in lesdagen tussen de onder 



 
en de bovenbouw (groep 1 tm 3 geen les op vrijdagmiddag). Wel zal school proberen om enkele 
lesvrijedagen wat mooier aan te laten sluiten op de vakantieperiodes. 

De communicatie met de verschillende naschoolse opvangorganisaties wordt besproken. Zij dienen, 
tbv wijzigingen in ophaaltijden op speciale dagen en bij bv lesvrije dagen uiteraard van te voren goed 
geïnformeerd te zijn. De directie gaat stappen nemen om dit te verbeteren. Zodra Digiduif volgend 
jaar live gaat zullen de naschoolse opvangorganisaties hier ook op worden aangesloten zodat school 
ze voortaan ‘automatisch’ informeert. 

Er zijn vragen vanuit het personeel en de personeelsgeleding van de MR over (de invoering) van de 
nieuwe cao. Er wordt op school gewerkt met het overlegmodel. Er is enige onduidelijkheid of de 
beslissing hiervoor op school wel op de juiste manier tot stand is gekomen. Verder zijn er 
aanvullende vragen en onduidelijkheden. De MR speelt een actieve rol om deze nader te 
inventariseren en het personeel te assisteren bij hun vertegenwoordiging richting de directie hierin. 
Op dit punt zal ook externe bijstand ingezet gaan worden. Voorts zal dit punt volgend schooljaar 
verder aan bod komen. 

Het formatieplan voor volgend schooljaar (schooljaar 16-17) is besproken. Volgend jaar zullen er 3 
groepen 5 gemaakt worden. Één groep 4 wordt verdeeld over de andere groepen 4. Ook wil de 
Triangel gaan proberen om volgend jaar de eigen vervanging te regelen. Voor de kortdurende 
vervanging wil school eigen leerkrachten inzetten. Leerkrachten die bijvoorbeeld twee dagen een 
vaste klas hebben, maar op de andere dagen andere taken hebben en zo nodig bereid zijn om te 
vervangen. 

Het jaarplan van 2016-2017 is besproken en door de directie toegelicht. We hebben het gehad over 
1.methoden, 2.handelingsplannen, 3.communicatie via werkgroepen, 4.LB – leerkrachten, 5.passend 
onderwijs, 6.leerlijn gym, 7.muziek aanbod, 8.techniek en Mad Science, 9.continurooster, 10.ICT 

Digiduif, de nieuwe app om de communicatie naar ouders beter te stroomlijnen, is besproken. De 
aanmeldingen zijn aan het eind van het schooljaar (90%) voldoende om volgende schooljaar 
succesvol te kunnen gaan starten. 

De nieuwe schoolgids is door de directie aan de MR voorgelegd. De MR heeft de directie van wat 
kleine op- en aanmerkingen voorzien, die zij mee zullen nemen in de definitieve druk. 

Aan het eind van het schooljaar, in de zomervakantie, geeft Peter van Wijk, de voorzitter, aan dat hij 
volgend jaar zal aftreden. In het begin van het nieuwe schooljaar, bij de eerste vergadering van 16-
17, zal dit opgepakt worden. Bij meerdere aanmeldingen zullen verkiezingen georganiseerd worden. 

Einde  
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