Notulen 156STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”
Op donderdag 15 november 2012 om 19.30 uur op De Overloop.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken -> geen
3. Verslag van de 155ste bijeenkomst van de M.R. op 15 oktober 2012. Aangepast
en afspraak om binnen 2 dagen notulen te versturen. Binnen een week
reageren op de notulen en de aangepaste versie in de volgende vergadering
goedkeuren.
4. Veiligheidsplan / RI&E. Marieke vertelt dat het bestuur nogal onduidelijk is. Er
komt een veiligheidsplan en mag je aanpassen per school. Algemeen deel
gaaat naar directie. Naar leerkrachten één keer per jaar RI en plan van aanpak.
RI: geen zitzakken ivm brandgevaar, zijn verwijderd. Stekkerdozen vervangen,
brandblussers vervangen, CO2 gehalte: is er een probleem? Gymtoestellen zijn
gekeurd. Inspecteur was tevreden.
Preventiemedewerkster=Marieke. BHV-ers 2 keer per jaar op cursus.Op
Overloop genoeg, op hoofdgebouw nog de aandacht. De prev.med. is niet
verantwoordelijk bij brand, maar bestuur. Medicijngebruik: er komt formulier,
bestuur gaat er mee aan de slag?! Protocol per stichting is belangrijk. Stuk met
verwijzing naar protocollen.(Er wordt nu protocol gebruikt van de stichting van
het Openbaar Onderwijs.)
In januari komt Marieke langs in de bouwen om veiligheidsplan uit te leggen.
Er komen 2 keer per jaar ontruimingsoefeningen, ook tijdens TSO. (1x gepland,
1x ongepland)
Peter: is er onderzoek gedaan naar werkdruk leerkrachten? Is niet gebeurd. ->
Marieke gaat overleggen met haar Arbo/ RIE contact persoon en zal MR op de
hoogte houden (actie Marieke)
AED op overloop, KE en Westend.
5. Concept begroting. In volgende GMR vergadering wordt begroting diverse
scholen besproken. Toelichting door Guus. Binnen een week reageren. Het
gaat financieel goed met de Triangel. Boekjaar 2012 €25.000 over: door handig
om te gaan met licenties, zuinigheid.
Buitenmateriaal is nog niet in de begroting opgenomen.
De begroting is gerelateerd aan het schoolplan.
Als MR willen wij kritischer kunnen kijken naar de begroting. We gaan op zoek
naar personen met expertise. Komt volgende vergadering terug. (actie
Marjolein en Maud: peilen bij hun ega’s die beide expertise hebben op dit vlak,
of die een rol kunnen spelen?)

6. Jaarverslag MR (concept). Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.
Verslag jan-juli 2012.
7. GMR. Volgende vergadering 15 januari
8. Rondvraag
Marjolein: aandacht voor de verdeling van de `kleutergroepen.
9. Volgende vergadering en sluiting
data MR
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Onderwerpen
Begroting ouderraad
Veiligheidsplan / jaarverslag MR/ schoolplan / concept
begroting
Begroting / MR Statuten
Jaarverslag MR / Veiligheidsplan / RI&E
Sponsering + jaarverslag school
Overblijfgelden / Vakantierooster
Formatieplan / Vergaderdata
Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten

Overige onderwerpen: n.t.b.
Data GMR (voorlopig):
16 okt 2012, 13 nov 2012, 15 jan 2013, 12 mrt 2013, 14 mei 2013, 18 jun 2012,
5 mrt 2013 bijeenkomst met RV
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