Notulen 157STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”
Op maandag 14 januari 2013 om 19.00 uur op De Overloop.

1. Opening: Peter heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken: de MR heeft een brief gekregen van het
ministerie van Onderwijs. In deze brief laat men weten dat de MR
instemmingsrecht heeft op het ondersteuningsplan m.b.t. passend onderwijs,
via de ondersteuningsplanraad. Deze brief hebben we samen doorgenomen.
Het bestuur van de onderwijsgroep zal dit schooljaar een informatieavond
organiseren voor de leden van GMR om hun visie op passend onderwijs en hoe
zij dit als stichting willen toe passen, toe te lichten.
3. Verslag van de 156ste bijeenkomst van de M.R. op 15 november 2012. Deze
wordt opnieuw aangepast en doorgestuurd voor goedkeuring.
4. Statuten en reglement: Omdat wij geen eigen statuten hebben, zal Peter
vragen naar de statuten van de stichting bij Wilma Sassen. Zo hebben wij de
statuten als formeel document bij het medezeggenschapsreglement. Wij als
MR zullen dan kijken of de statuten en het medezeggenschapsreglement op
één lijn liggen. Vervolgens zullen we kijken of we dan ook een huishoudelijk
reglement moeten samenstellen.
5. Kennis MR begroting: Peter heeft informatie ingewonnen bij andere scholen
van de stichting. Hieruit is gebleken dat onze MR veel uitleg en inzage heeft
over de begroting van de school. Dit wordt als positief ervaren.
Op de Triangel wordt een bepaald bedrag gereserveerd voor de MR. Wij als
MR moeten gaan bedenken waarvoor wij dit bedrag willen inzetten. Wellicht
cursussen of kennisvergaring m.b.t. een bepaald onderwerp binnen de MR.
Hiervoor zou je dan iemand met expertise kunnen inhuren.
Dit zou ook met meerdere scholen binnen de stichting kunnen. Onze GMRleden zullen dit op hun vergadering voorstellen. Wellicht dat dan een
bovenschools budget beschikbaar kan worden gemaakt om de kosten voor
cursussen te betalen.
Marjolein zal informeren bij de AOB over eventuele cursussen. Het budget
voor MR is ca. €1000, 6. Directiepunten: directie vertelt dat we aan het einde van de maand gaan
starten met A Different Day. Pierre heeft deze week nog gesprekken met
ouders om e.e.a. toe te lichten. De school krijgt €27.000 van de gemeente om
deze groep te starten. De school moet ervoor zorgen dat de continuïteit van
deze klas blijft bestaan de komende jaren.
7. GMR – update 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.
De GMR vergadering zal morgen plaatsvinden.

8. Rondvraag: leerkrachten hebben van de ouderraad brieven gekregen over de
ouderbijdrage. Deze is met de kinderen meegegaan. Hierin stond open en
bloot beschreven dat ze nog geen ouderbijdrage betaald hebben. Wij als
leerkrachten zouden graag zien dat ook hier met enige discretie wordt
omgegaan.
9. Volgende vergadering en sluiting
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