
Notulen 165  STE   bijeenkomst van de MR “de Triangel”   

Op donderdag 16 januari  om 19.00 uur op De Overloop.
Aanwezig: Maud, Doris, Emma,Astrid, Theo,  Marjolein, Esther, Peter W
Afwezig: Peter S

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom.

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  geen 

3. Verslag van de 164ste : is goedgekeurd. 

4. Schoolplan: Door omstandigheden wordt dit punt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. 

We beginnen eerst met punt 5 .
Peter W heeft een gesprek met Guus gehad over het proces rondom de begroting, 
zorgplan, tso en formatieplan wat afgelopen tijd niet helemaal goed is verlopen. 
De mr had vaak kort of geen tijd om hier een stem in te hebben. Vroeger zat Guus 
bij elke mr vergadering, tegenwoordig nog alleen om de vergadering. Misschien is 
het goed als Guus weer elke vergadering aanwezig is om vragen van ons te 
beantwoorden.

6. GMR
Theo is naar een avond over de financiën geweest. Er is uitleg geven over de 
begroting van de school en van de stichtig. Het is belangrijk om niet overal mee 
akkoord te gaan en vragen te stellen.
Volgende week is de GMR vergadering. Peter W gaat namens de oudergeleding.

7. Rondvraag
Esther maakt zich zorgen om het proces rondom het zorgplan/ 
ondersteuningsprofiel. Het tijdspad is blijkbaar gewijzigd. Het zou goed zijn als de 
MR ook van een gewijzigd tijdspad op de hoogte wordt gesteld.
Esther stopt aan het eind van dit jaat met de MR. Wat is de zittingstermijn. Er is 
twee jaar geleden afgesproken dat een ouder twee zittingstermijnen van vier jaar 
erin kan zitten en de verkiezing gaat schriftelijk.
Het is goed om binnenkort al een stukje in de nieuwsbrief eind februari te plaatsen 
dat we een nieuw lid zoeken.
Het oudste kind krijgt een formulier mee en vader en moeder mogen stemmen.
Voor de verkiezingen is een kiescommissie nodig.

De volgende vergadering kan het jaarverslag MR eruit en het schoolplan komt 
erbij.



10. Volgende vergadering: 17 februari

Actiepunten:
 Vanaf volgende keer zullen wij alle documenten archiveren in een map als 

makkelijk hanteerbaar naslagwerk. 
 Definitieve notulen doorsturen naar Peter S (Doris)

Evaluatie aDD ( met Guus) De MR is benieuwd naar de evaluatie van de 
ADD klas die inmiddels bijna een jaar draait. Vanuit zowel de ouders als de 
leerkrachten zijn er toch nog veel vragen over de gang van zaken. Worden 
er bijvoorbeeld bepaalde voorwaarden aan de kinderen gesteld? Worden 
leerkrachten ook betrokken bij de evaluatie van de kinderen? Wat is de 
doelgroep en de doelstelling van de ADD klas. Peter W stuurt deze vragen 
door aan Guus.

 Peter W zal Caroline en Guus mailen over nog te ontvangen zorgplan en 
het tijdspad dat gevolgd  moet worden.

 Verkiezingen, Theo en Peter W zorgen voor een stukje in de nieuwsbrief 
van februari.

 Samen hebben wij de volgende vragen voor TSO coördinatoren op papier 
gezet.

 Is er een duidelijk overzicht van baten en lasten en balans?
 Hoogte van reserves en de besteding daarvan?
 Hoe is het met de plannen van het nieuwe schoolplein.
 Is er een evaluatie geweest over de afspraak dat er geen ouders meer voor 

hun eigen klas mogen. Hoe was de impact van deze nieuwe regel.
 Hebben alle aanpassingen een positieve verandering opgeleverd.
 Financiële verantwoording middels accountantverantwoording. Staat van 

baten en lasten en een balans. 
 Peter W zal ook deze vragen doormailen aan Guus.

Dag Datum Aanwezig Onderwerp Tijd

Donderdag 12-sep-13 MR+Dir Begroting ouderraad 19.00

Dinsdag 15-okt-13 MR
Veiligheidsplan - jaarverslag MR - schoolplan - 
concept begroting 19.30

Maandag 18-nov-13 MR+Dir Begroting / MR Statuten 19.00

Donderdag 16-jan-14 MR  19.30

Maandag 17-feb-14 MR+Dir Veiligheidsplan / RI&E 19.00

Maandag 17-mrt-14 MR Sponsering + jaarverslag school 19.30

Dinsdag 15-apr-14 MR+Dir Overblijfgelden / Vakantierooster 19.00

Dinsdag 20-mei-14 MR Formatieplan / Vergaderdata 19.30

Donderdag 12-jun-14 MR+Dir Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten 19.00




