
 

Notulen 166
STE

 bijeenkomst van de MR “de Triangel”  

 

Op maandag 17 februari  januari om 19.00 uur op De Overloop. 

Aanwezig: Maud, Doris, Emma,Astrid, Theo,  Marjolein, Esther, Peter W, Guus, 

Peter S 

 

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: vakantierooster. Directie licht rooster 

toe. Voor vrijdag kunnen er nog gevraagd gemaild. Daarna wordt deze 

goedgekeurd.  

 

3. Verslag van de 165
ste

 : is goedgekeurd.  

 

4. Schoolplan: School en jaarplan liggen goed op schema. Vorige week was 

Collegevan Bestuur en Raad van Toezicht op de Triangel. Zij zijn tevreden over de 

gang van zaken en alles ligt op schema.  

Guus stuurt jaarplan naar iedereen. De MR wordt geïnformeerd en bij vragen 

worden deze via Peter W naar directie gestuurd. Volgende vergadering wordt dit 

besproken.  

 

5. Ondersteuningsplan: in mei zal het plan worden vastgesteld. Omdat dit punt in 

de MR meerdere malen is doorgeschoven is onze vraag of er nu een aangepast 

tijdspad is.  

Directie: Het ondersteuningsplan moest eerst in januari klaar zijn. De directie heeft 

bovenschools aangegeven dat dit niet haalbaar is. Dus het tijdspad is bijgesteld. De 

MR zal instemming moeten geven over dit plan.  

Bij deze heeft iedereen het plan gelezen en is het goedgekeurd.  

 

6. Punten directie: 

Veiligheidsplan: 

binnen het bestuur is er een algemeen plan van aanpak voor het veiligheidsplan. 

Ieder jaar wordt dit plan opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Voor de 

nieuwe school zal volgend jaar weer een nieuw plan gemaakt moeten worden. Het 

bewijsmateriaal van het plan van aanpak wordt verzameld zodat de inspectie dit 

ten alle tijden kan inzien.  

Buitenspeelgoed van de kleuters wordt deze periode gemaakt. Ook het 

medicijnprotocol zal aangepast worden omdat het belangrijk is dat leerkrachten 

weten wanneer en hoe te handelen bij kinderen met medicatie.  

In de bijscholingscursus is er ook aandacht besteed aan agressie bij ouders. Tijdens 

een brand of ander incident kunnen mensen verschillend reageren, de 

leerkrachten hebben geleerd hoe hier mee om te gaan.  

Marieke zal nog na vragen of stress meegenomen zal worden in de RI&E want het 

hoort in principe een onderdeel te zijn in de RI&E. 

Rugzakleerlingen: 

Hoe gaat het met de rugzak leerlingen? Voor volgend jaar zal de bekostiging voor 

deze leerlingen blijven. Daarna zal het bovenschool geregeld  

worden. 

aDD: De antwoorden over de evaluatie van aDD heeft Guus gemaild. Deze zullen 

we volgende vergadering bespreken.  



 

TSO: De punten over de TSO staan op de agenda april.  

Wijziging Management: Binnen twee weken zullen wij als MR informatie krijgen 

over de wijziging van management binnen De Triangel. Dit punt zal in de volgende 

vergadering besproken worden.  

Update huisvesting: de bouw van het nieuwe gebouw loopt goed. De laatste 

schoolweek zouden we in het gebouw kunnen. Alle spullen worden verhuisd zodat 

6-7-8 het schooljaar kan starten in het nieuwe gebouw. De verbouwing van het 

huidige hoofdgebouw zal een half jaar tot drie kwart jaar duren. De schooltijden 

zullen binnen het team besproken worden.  

 

 

7. GMR:  

Er is gesproken over de meerjarenbegroting en bestuursformatieplan.  

- Wat gebeurt er met de constatering dat de scholen verschillend begroot zijn? 

Dit is een advies van de commissie aan de GMR, waarvoor monitoring van 

inkomsten en uitgaven van belang is. Investeringen worden wel eens uitgesteld, 

geld blijft wel staan, voor bijvoorbeeld aanschaf van een nieuwe lesmethode.  

- Ook is de TSO besproken. De TSO reserve is als balanspost onderdeel van de 

jaarrekening en kan niet ergens anders aan besteed worden zonder 

toestemming van de MR. Hoe zit dat met de ouderraad en de verantwoording 

van inkomsten/uitgaven? 

- Algemeen: We hebben als MR en GMR beperkt de tijd om een goed advies te 

formuleren. Naast de getallen heeft men ook een toelichting nodig op de 

begroting. Men vindt het zorgelijk dat de directeur weinig inspraak heeft.  

 

8. Aanvangstijd mr: nieuwe tijd is aanvang 19.15 uur 

 

9. Rondvraag: geen vragen. 

 

19. Volgende vergadering:  

 

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+Dir Sponsering + jaarverslag school 19.15 

Dinsdag 15-apr-14 MR+Dir Overblijfgelden / Vakantierooster (al behandeld) 19.15 

Dinsdag 20-mei-14 MR+Dir Formatieplan / Vergaderdata  19.15 

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

 
 


