
 

Notulen 170STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”  

 

Op donderdag 23 oktober 2014 om 19.30 uur op de nieuwbouw 

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

 

 

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen 

 

3. Verslag van de 169ste : graag voor 31 oktober reageren.  

 

4. Jaarverslag: Anneke zal hier kritisch naar kijken en vervolgens doorsturen.  

 

5. Punten directie:  

Begroting: Directie is bezig met de begroting en zal deze vervolgens doorsturen. 

Graag van te voren onze vragen op papier zetten zodat directie zich kan 

voorbereiden en  toelichting kan geven.  

Veiligheidsplan: Er is voor beide gebouwen een R&IE gemaakt. 

Voor de Overloop is deze hetzelfde als afgelopen schooljaar. We gaan als we weer 

in het hoofdgebouw  zitten een nieuwe maken, evenals een nieuw noodplan. Hierbij 

zal een arbo man vanuit Bondsbestuur ons bij helpen. 

Deze man heeft ons ook al geholpen met het maken van een plan en R&IE voor het 

nieuwe gebouw.  

Er staan een aantal dingen in die we moeten aanpassen, maar het gaat vooral om 

zaken die de Karel Eijkman moet regelen. Voor onze school hoeven we weinig te 

veranderen." 

 

De SVH-cursussen zullen dit schooljaar ook weer plaatsvinden en een groot aantal 

collega's zijn schoolhulpverleners (vroeger BHV-ers genoemd). 

Er zullen 2 bijeenkomsten zijn waarin kennis van EHBO en Arbo zaken besproken 

worden. 

 

De AED is verhangen op Overloop. Deze hangt nu in de hal zodat deze makkelijk 

te pakken is. 

De medicijnenboxen zijn op beide gebouwen helemaal gevuld en iedereen weet 

waar deze te vinden zijn. 

 

Iedereen moet nu in Esis in het dossier van het betreffende kind melden dat er een 

ongeluk of bezoek aan arts/tandarts/EHBO heeft plaatsgevonden. Gea en Nancy  

houdt men Marieke en de administratie op de hoogte van dit. 

 

Verder gaan we verder met het medicijnenprotocol. Deze is vanuit Bestuur gemaakt 

voor alle scholen.  

Guus en mMrieke zullen eind dit jaar een kort overzicht hebben voor alle collega's 

waarin staat wanneer moeten de ouders een formulier tekenen bij geven van 

medicijnen, enz. 

Het is allemaal aanwezig en iedereen is op de hoogte, maar moet nog even duidelijk 

zijn wanneer welke gebruik belangrijk is voor ondertekening ouders. 

 

Verder geen rare zaken betreft Arbo. 

Jaarplan: We hebben een schoolplan waarin 4 jaren worden geformuleerd. In het 

jaarplan wordt beschreven wat er per jaar gedaan zal worden. Dit is onze 



 

zogenaamde placemat. Dit schoolplan zal rond mei klaar moeten zijn. Directie zal 

dit tzt toelichten.  

 

6. GMR:  

De GMR heeft nog steeds niet de strategische agenda (4 jaar) en het daarbij 

behorende activiteitenplan voor 2014-2015 hebben goedgekeurd. De uitdaging zit 

'm vooral in de strategische agenda. Daarin staan een aantal typische beleidszaken 

waarvan het CvB vindt dat de GMR adviesrecht heeft. Terwijl de GMR vindt dat 

daarbij instemmingsrecht hoort. In het kort komt het erop neer; 

- Gaat het over uitvoering dan geldt adviesrecht voor de GMR. 

- Gaat het over beleid dan geldt instemmingsrecht voor de GMR. 

 

Bovendien vinden Theo Bestman, vice-voorzitter GMR, en de voorzitter van de 

GMR dat deze nieuwe vorm, strategische agenda + jaarlijkse activiteitenplan 

(voorheen strategisch beleid = instemmingsrecht) jaarlijks voor teveel perikelen kan 

zorgen tussen het CvB en de GMR. 

 

Kortom, dit is een hoofdbreker. Toch zijn beide partijen, GMR en CvB, van mening 

dat we daar een goede oplossing voor moeten vinden. As donderdagochtend hebben 

beide voorzitters van de GMR en het CvB overleg hierover. 

 

 Dinsdag, 21 oktober, is/was er overleg tussen de GMR (in kleine samenstelling: 

voorzitters + voorzitters van de commissies + belangstellenden van de GMR) en de 

Raad van Toezicht. Wellicht dat bovenstaand dan ook aan de orde komt. 

 Punten die besproken zijn: 

 - hoe verhouden de rollen zich van GMR en CvB en RvT? 

 Wat verwacht de RvT van de GMR en omgekeerd? 

 - de kerntaak van de stichting is goed onderwijs. Welke rol  heeft de GMR en 

welke heeft de RvT hierin? 

 - de vacature in de Raad van Toezicht en de rol van de GMR daarbij. 

 

7. Rondvraag: 

Anneke: ouders van school zouden willen ruilen met de tijden van Karel Eijkman. 

Dit is niet mogelijk.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Actiepunt: 



 

We mailen een lijst met onze telefoonnummers 

 

 

 

 

Dag Datum Onderwerp Tijd 

Maandag 8-sept-14 Begroting ouderraad 19.30 

Donderda

g 
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 

Donderda

g 
26-mrt.-15 

Sponsering / jaarverslag school 19.30 

Dinsdag 28-apr.-15 Overblijfgelden / Vakantierooster 19.30 

Dinsdag 26-mei-15 Formatieplan / Vergaderdata  19.30 

Donderda

g 
18-jun.-15 

Laatste vergadering - openstaande punten afsluiten 19.00 

 


