
 

Notulen 169STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”  

 

Op maandag 8 september 2014 om 19.30 uur op de nieuwbouw 

Aanwezig: Doris, Emma, Astrid,  Marjolein, Peter v W, Anneke 

Afwezig: Maud, Guus , Peter S 

 

Op uitnodiging: OC 

 

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom, in het bijzonder Anneke. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  

Brief Wet Medezeggensschap op Scholen en een brief over onderwijsgeschillen.  

Deze stuurt Peter W door naar iedereen zodat we dit kunnen bespreken op 23 

oktober.  

 

3. Verslag van de 168ste : is goedgekeurd.  

 

4. Begroting Ouderraad: 

De OC licht de begroting. Ze hebben dit jaar gekozen om een gedifferentieerde 

bijdrage in te voeren. Het innen van de bijdrage is altijd een grote inspanning en 

dan met name ‘de laatste loodjes’.  

De bijdrage zal niet worden verhoogd en blijft €51,- per kind. Ouders die voor 1-12 

betalen krijgen een korting van €3,50 en betalen dus de ouders die na 1 december 

betalen, betalen €54,50.  

Binnenkort zal de kascontrolecommissie de cijfers nog controleren. De uitleg en 

begroting is helder en is bij deze goedgekeurd door de MR. 

 

Iedere groep krijgt dit jaar €75,- van de OC. Dit kunnen de leerkrachten  gebruiken 

voor zijn/haar klas (b.v. spelletjes of knutselmateriaal.)  

 

5. Vergaderdata: zie overzicht beneden. 

 

6. GMR: voor de oudergeleding zou Anneke zich willen aanmelden.  

Punten voor de volgende vergadering: 

Men staat stil bij het overlijden van leerkracht Cirkel. Ook wordt er weer gekeken 

naar het samenwerkingsverband met een school in Haarlem om een 

vervangingspoel te realiseren.  

Op 21 oktober is er een gesprek met de Raad van Toezicht. Men wil de 

openplekken voor de leerkrachten binnen de GMR ter sprake brengen.  

 

 

Data vergadering: 

16-sept-14  

23-sept-14 GMR petit comité * + Raad van Toezicht 

18-nov-14 

20-jan-15 

10-feb-15 GMR petit comité  + voorzitters van de MR-en 

10-mrt-15 

24-mrt-15 GMR petit committee + RvT 

21-apr-15 



 

16-jun-15 

 

7. Rondvraag: 

* Is het een idee om de vaste adv dagen en vakantierooster alvast in de 

jaarkalender op de site te zetten en daarna de rest aan te vullen? 

 

Actiepunten: 

Peter W stuurt de ingekomen per mail zodat we deze kunnen voorbereiden voor 

volgende vergadering.  

 

Dag Datum Onderwerp Tijd 

Maandag 8-sept-14 Begroting ouderraad 19.30 

Donderdag 23-okt.-14  jaarverslag MR/ jaarplan / concept begroting 19.30 

Dinsdag 25-nov.-14 Begroting 19.30 

Dinsdag 20-jan.-15  19.30 

Maandag 16-feb.-15 Jaarverslag MR / Veiligheidsplan / RI&E 19.30 

Donderdag 26-mrt.-15 Sponsering / jaarverslag school 19.30 

Dinsdag 28-apr.-15 Overblijfgelden / Vakantierooster 19.30 

Dinsdag 26-mei-15 Formatieplan / Vergaderdata  19.30 

Donderdag 18-jun.-15 Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten 19.00 

 


