Notulen 159STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”
7 maart 2013 om 19.00 uur op De Overloop.

1. Opening: Peter W afwezig (ziek)
Maud neemt deze taak waar .
2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen mededelingen en ingekomen
stukken
3. Verslag van de 158ste : goedgekeurd en wordt op de site gezet.
4. Statuten en reglement:.
Directie licht deze toe. Statuten en reglementen zijn voor alle MR-en vastgesteld
voor de onderwijsgroep. Het enige wat je zelf kunt invullen is een aanvulling van
het huishoudelijkreglement. Wanneer je het formeel goed wilt regelen zijn de
statuten en reglementen vastgesteld. Als er binnen onze school verschillen zijn,
moeten wij deze aanpassen en als bijlage toevoegen. Emma en Astrid zullen hier
samen naar kijken. Dit punt kan voor 11 april op de agenda.
5. Cursus AOB:
Maud heeft gekeken naar de cursus van de FNV. Deze kost €200,- p.p en duurt
een middag én een avond. Zij raden aan dit stichtingsbreed te doen. Je kunt zelf
aangeven waar je het over wilt hebben.
Wij zouden graag meer inzicht willen hebben in het lezen van de begroting en of
het reglement van ons naar behoren is. Maud zal een offerte aanvragen bij FNV en
Marjolein bij AOB.
6. Jaarverslag Triangel: laatste eventuele op- en aanmerkingen worden aangepast.
7. Evaluatie RT & Beleid NT2 leerlingen:
Directie licht toe.
De zorg is een bepaald percentage van de hele formatie. De laatste drie jaar is dit
percentage vrijwel hetzelfde gebleven. De invulling van de zorg wordt verdeeld in
uren interne begeleiding en uren voor rt. Deze invulling is dit jaar wel gewijzigd.
In groepen 1-2 is er een toename van niet-Nederlands sprekende kinderen. Dit
geeft meer werkdruk bij de leerkrachten. De zogenaamde NT2 krijgen extra
ondersteuning buiten de klas m.b.t. de beheersing van Nederlandse taal en de
leerlingen die eerst in de RT buiten de klas zaten, krijgen deze nu van de leerkracht
in de klas in de vorm van extra instructie en uitleg in de zo gehete kleine kring.
8. Sponsering: directie vraagt aan Peter W om de verantwoording te verspreiden
onder de MR leden. Dit punt schuift door naar volgende keer.
9. GMR:
De raad van toezicht was deze keer aanwezig. Men is in groepen uiteen gegaan om
te praten over ouderparticipatie binnen de school. Daar is gesproken over de visie
over ouderparticipatie. Volgende vergadering gaat over passend onderwijs.

10. Rondvraag:
Het Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen is ter info
doorgestuurd.
11. Volgende vergadering en sluiting: donderdag 11 april 19.30
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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.
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