
 

Notulen 171STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”  

 

Op dinsdag 25 november 2014 om 19.30 uur op de nieuwbouw 

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

Afwezig: Maud 

 

1. Opening. Peter W heet iedereen welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen 

 

3. Verslag van de 170ste : goed gekeurd. Doris stuurt deze naar Peter S 

 

4. Jaarverslag MR:  Doris bekijkt de opmerkingen en stuurt deze naar Peter S 

 

5. Punten directie:  

Begroting: directie licht de begroting toe 

Per januari wijzigt de bekostiging van het schoolgebouw. Alle kosten komen voor 

rekening van het schoolbestuur. Daardoor zijn de kosten flink verhoogd. Het is wel 

zo dat het bestuur daardoor meer geld krijgt. 

Verder beantwoord directie vragen van MR m.b.t. begroting personeel en materiële 

kosten, TSO, kosten ICT, subsidies. 

 

6. GMR:  

 

Aan de orde zijn geweest: 

 

 - na de nodige overleggen tussen het college van bestuur en de vicevoorzitter en 

voorzitter is er instemming van de GMR op Strategische agenda 2014-2018. 

Jaarlijks zal er pittig overleg zijn tussen beide partijen; 

 

 - Positief advies Activiteitenplan 2014-2015, inclusief tijdpad voor komende jaren 

(zie hierboven). Het is aan de GMR en de beide voorzitters in het bijzonder om dat 

tijdpad goed in de gaten te houden. De belangrijkste vragen daarbij zijn: worden wij 

wel betrokken bij de nodige processen door het bestuur en krijgen wij hiervoor op 

tijd de nodige stukken toegestuurd. 

 

 - Instemming personeel-GMR overlegmodel (nieuwe CA); dit onderwerp zal de 

komende maanden uitvoerig op de agenda's staan van zowel de GMR als MR. 

 

 - personeel-GMR mandateert commissies Personeel en Financiën namens haar op 

te treden inzake aanvraag ERD (eigen risico vervanging) van Onderwijsgroep 

Amstelland alleen (zonder onderwijsgroep Fedra). De GMR ziet ook financiële 

consequenties en er is enige onzekerheid of alleen de P-GMR of de voltallige GMR 

instemmingsrecht heeft op de aanvraag. Daarom heeft in een aparte stemming de O-

GMR hetzelfde mandaat gegeven. 

 

 - vanwege de komende CAO-perikelen is het goed dat de commissie personeel 

versterkt is met twee nieuwe leden: Ilse Vrolijk en Arjan Schulte. Theo zal zo veel 

mogelijk aanwezig zijn als extra toehoorder. 

 

 Goedgekeurd is: het halfjaarlijks verslag van het CvB 

 



 

 Het gesprek tussen de GMR, in petit comité (werd als prettig ervaren vanwege de 

dialoog i.p.v. de monoloog) en Raad van Toezicht ging over: 

 

 - commissie zorg is op aanraden van RvT veranderd van naam: commissie 

kwaliteit onderwijs. Een rol daarvoor is: op de hoogte blijven van het werk van de 

diverse netwerken (ICT - hoog/meerbegaafden - rekenen - taal) - input jaarlijks 

activiteitenplan - andere zaken gerelateerd aan kwaliteit onderwijs; 

 - goed functioneren van GMR; mooie casus daarbij is de "strijd" bij de strategische 

agenda (voor 4 jaar) en het jaarlijkse activiteitenplan; houd het CvB scherp; 

 - vacature voor nieuw lid RvT; GMR had daarover geïnformeerd moeten worden. 

Het is in ieder geval geen lid dat verplicht voorgedragen moet worden door GMR. 

RvT is nog op zoek naar een goede kandidaat. 

 

 Rondje scholen:  

 - opnieuw: het feit dat er niet wordt samengewerkt tussen scholen van de groep, in 

dit geval op het gebied van plusklassen hoog/meerbegaafden. Daarover verbaas ik 

mij iedere keer weer! 

 - de mooie opzetten voor het maken van een nieuw schoolplan. Zoals het CvB 

heeft bepaald (zie activiteitenplan 14-15) moet daarvoor een actieve bijdrage 

worden verlangd van de ouders (vb.: Karel Eijkman neemt als bronnen voor het 

nieuwe plan: ouder- en leerlingtevredenheidsenquete en betrekt de MR daarbij); 

 - kritische blikken richting TSO (was eerder GMR-agendapunt dat nu zijn 

uitwerking gaat krijgen op schoolniveau). 

 

 Algemeen 

 De vergadering was zeer tevreden over de gang van zaken bij het proces dat hoorde 

bij de rechten van de GMR bij de strategische agenda + activiteiten. 

 

7. Rondvraag: 

Het is van belang dat wij als MR ons inlezen in de nieuwe CAO. Wanneer we 

informatie vinden zullen wij deze binnen de MR verspreiden. 

Directie vraagt aan Coby de Vries of zij in een bijeenkomst ons kan voorlichten 

over de nieuwe CAO. De MR oudergeleding kan hier ook bij  aanwezig zijn.  

 

 

 

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 

 


