
 

Notulen 168
STE

 bijeenkomst van de MR “de Triangel”  

 

Op dinsdag 20 mei 2014 om 19.30 uur op De Overloop. 

Aanwezig: Doris, Emma, Astrid,  Marjolein, Esther, Peter v W, Guus, Peter S Gea, 

Ineke Stokkel 

Afwezig: Maud 

 

Op uitnodiging: Theo, Gea & Ineke Stokkel 

 

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  

• Nieuwe intern begeleider wordt Femke Pijnenborg 

• Voordracht 3
e
 adjunct= Theo Bestman, unanieme voordracht aan bestuur 

voor benoeming volgt 

• Theo is vice-voorzitter in de GMR, vanuit die functie is hij aanwezig bij de 

MR (zorg voor voldoende communicatie over en weer tussen MR en GMR)  

 

3. Verslag van de 167
ste

 : is goedgekeurd.  

 

4. Vacature MR: 

• Stemmen gaat digitaal via Surveymonkey 

• Deadline wordt 30 mei, uitnodigingsemail wordt verstuurd via Ineke 

• Nieuwe lid sluit aan bij eerste vergadering van volgend schooljaar 

 

5. Overblijfgelden: 

• Vrij grote reserves nu, vooral t.b.v. herinrichting schoolplein hoofdgebouw. 

Directie gaat in overleg met de projectmanager van de herinrichting van 

het schoolplein om e.e.a. onderling af te stemmen en te kijken wie wat 

financiert (ook m.b.t. kosten voor onderhoud). Schoolplein Jane Adamslaan 

zit in de bouwkosten. 

• Binnen de stichting hanteert de Triangel de een na goedkoopste 

overblijfgelden. Binnen de GMR zijn de overblijfgelden ook besproken, er 

blijken veel verschillen te zijn tussen de scholen onderling. Het is goed dit 

overzicht de volgende keer in de MR te bespreken, leerpunten? Best 

practices? 

 

6. Begroting: 

• Begrotingscursus heeft op GMR-niveau plaatsgevonden. Inhoud was matig, 

herhaling binnen MR lijkt niet zinnig. 

• Guus heeft eerder al begrotingsvragen vanuit de MR schriftelijk toegelicht. 

 

7. Formatieplan 

• volgend jaar starten met 10 kleutergroepen 

• volgend jaar starten met 4 groepen 3 

• bovenstaande betekend een formatieve uitdaging (gevolg: meer fte nodig 

dan basisfinanciering biedt -> uit verschillende potjes heeft Guus het voor 

volgend jaar rond weten te krijgen) 



 

• planning wordt aan gewerkt: leerkrachten zijn ingedeeld, matching met 

groep en leerkracht wordt volgende week met IB-ers besproken. 

8. Vergaderdata 

• Peter van W maakt voorstel 

 

9. GMR: update van Esther en Theo 

• Nieuwe duo voorzitters bij de GMR: Froukje Brouwer (cirkel) en Theo 

Bestman (triangel); er is ook een nieuwe tijdelijke secretaris. 

• Strategisch beleidsplan voor 4 jaar vastgelegd: kernfocus: ICT, verbinding 

en dialoog met omgeving, professionalisering en passend onderwijs. 

• Strategisch beleidsplannen moeten verwerkt worden in de schoolplannen 

van de scholen in de stichting. 

• Stichting gaat mogelijk bovenschools samenwerken met onderwijsstichting 

in Velsen, dit om kosten voor vervanging af te dekken (goedkoper dan 

huidige afdracht aan het vervangingsfonds). Kosten voor vervanging gaat 

de stichting dus zelf regelen (wordt daarmee eigenrisico drager voor de 

ziektewet). Personeel zal niet heen en weer gaan tussen de Stichtingen, het 

gaat enkel om een financiële samenwerking. 

• Binnen de stichting zal gewerkt gaan worden aan vervangingspool 

• Er is/ komt een nieuwsflits mbt de ondersteuningsplanraad en passend 

onderwijs 

• Volgen de GMR is op 17 juni 

 

10. Rondvraag:  

• Geen  

 

 

Actiepunten voor volgende overleg: 

• Theo: overzicht overblijfgelden stichtingsbreed, leerpunten? Best 

practices? 

• Theo: stand van zaken m.b.t. Triangelsupporters 

 

Actiepunten z.s.m.: 

• Guus: zodra Guus duidelijkheid heeft over definitief plan zal hij de MR 

informeren 

• Peter van W: voorstel voor vergaderdata maakt Peter van W, starttijd 

wordt 19.30 

• Peter van W: houdt MR op de hoogte van de uitslag van de MR verkiezing 

• Doris mailt Peter definitieve notulen van 167
e
 vergadering voor op de 

website 

• Doris reserveert restaurant voor afsluitende vergadering 

 

 

11. Volgende vergadering:  

 

Dag Datum Aanwezig Onderwerp Tijd 

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



 

 


