
 

Notulen 167STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”  
 
Op maandag 18 maart 2014 om 19.15 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: geen.  
 
3. Verslag van de 166ste : is goedgekeurd. Aanvullingen Peter v. W nog verwerken. 
 
4. Verandering organisatiestructuur: qua formatie weinig verandering. Vacature 
wordt bekend gemaakt binnen de Stichting. Geen ruimte voor iemand van buiten 
om daarnaast les te geven, wel voor een interne kandidaat. De verhouding 
directie-leerkrachten verandert niet. In het organigram zit een kleine fout. 
Organisatie- en personeelsadviseur is betrokken geweest bij verandering 
organisatiestructuur. Het bestuur heeft ivm de grootte van de school een positief 
advies gegeven.  
Selectiecomm: teamlid, MR-lid, bestuurslid. Peter Schadae biedt zich aan. 
Personeel geeft instemming, ouders geven positief advies. 
 
5. Evaluatie ADD: vragen MR zijn door directie beantwoord. 
Vraag: Is ADD en RT mogelijk? 
Antwoord: Beleidsmatig geen uitsluiting. Criteria niet duidelijk, maar situatie mag 
niet zo zijn dat ondersteuning en uitdaging beiden aangeboden worden. In een 
specifiek geval hebben ouders RT overgenomen. Bijv. ivm dyslexie.  
Bovenschoolse plusklas van het Samenwerkingsverband stopt miv aankomend 
schooljaar. 
 
6. Triangel supporters: plan om dit schooljaar nog nieuwe impuls te geven, staat 
o.a. in  functieprofiel nieuwe adjunct. Indien dat niet lukt zal sponsoring afgeschaft 
worden. 
 
7. Stand van zaken schoolplan:   
Uittreksel ontvangen van de laatste managementrapportage. Deze rapportage 
vormt de basis voor het  jaarverslag voor de ouders. Vanuit MR zijn er geen 
vragen.  
 
8. Vacature MR-oudergeleding: er zijn 2 aanmeldingen. Peter heeft een stukje 
gevraagd van de 2 ouders van 150 woorden en een foto.  
Iedere ouder heeft 1 stem. Peter v. W. neemt contact op met Ineke Stokkel voor 
een overzicht klassenoudsten. Er wordt op papier gestemd, o.a. ivm 
emailprobleem van de vorige keer. Ouder1 en ouder2. Volgende vergadering 
kiescommissie vaststellen. 
 
9. GMR: dinsdag 19 maart 2014. Punten: plusklas, TSO-overzicht, opvolging 
voorzitter 
 



 

10. Rondvraag: aangepaste versie notulen stuurt Doris naar Peter S. voor op de 
website. 
 
actiepunten 
 
 
 
 
11. 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/ vakantierooster 19.00 

Maandag 17-mrt-14 MR Sponsering + jaarplan school+ ADD evaluatie 19.15 

Dinsdag 15-apr-14 MR+Dir Overblijfgelden / TSO + kiescommissie 19.15 

Dinsdag 20-mei-14 MR Formatieplan / Vergaderdata  19.15 

Donderdag 12-jun-14 MR+Dir Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten 19.15 

 


