
 
Notulen 173STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”   
Op dinsdag 28 april 2015 om 19.30 uur op de nieuwbouw 
Aanwezig: Astrid,  Marjolein, Peter v W,  Guus , Peter S, Anneke en Maud, Doris, 
Emma 
Afwezig: Theo 
Overige aanwezige: Joost Becker (ouder) 
 
1. Opening. Peter W heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Peter W heeft met Gea gesproken over 
overblijfgelden. De MR zal in september 2015 met TSO vergaderen over de 
overblijfgelden.  
 
3. Verslag van de 172ste  vergadering is goed gekeurd. Aan Doris de vraag om deze 
door te sturen naar Peter S. 
 
4. Punten directie:  
Veiligheidsplan: Peter W kijkt of hij nog definitieve stukken heeft gekregen van 
Marieke n.a.v. onze vragen per mail. We komen hier volgende vergadering op 
terug.  
Sponsoring: directie heeft dit verantwoord. Dit punt is goedgekeurd. 
Jaarverslag: het schooljaarverslag wordt gemaakt per schooljaar. Het jaarverslag 
van ‘14-‘15 zullen we volgend schooljaar bespreken.  
Twee keer per jaar maakt directie een managementrapportage. Aan ons de vraag om 
hier kritisch naar te kijken.  
Schoolplan: na de mei-vakantie zullen wij als MR de laatste up-date krijgen van het 
schoolplan. Wij als MR kunnen hierop reageren en dit wordt dan toegelicht en 
besproken op 26 mei 2015 en 18 juni 2015 . Directie mailt het schoolplan meteen 
na de meivakantie per mail naar ons toe.  
Overblijfgelden: een vraag van Peter S is of er een overzicht van de TSO gelden 
op de site kan. Zo kun je een verantwoording schrijven naar ouders toe. Peter W zal 
contact opnemen met Gea.  
Vakantierooster:  Directie licht het nieuwe vakantierooster toe n.a.v. de nieuwe CAO. Vanuit de 
oudergeleding komt de vraag waarom de meivakantie niet gelijk loopt met het VO. 
Directie geeft aan dit overlegd te hebben met de Onderwijsgroep en 
Voortgezetonderwijs. Anneke geeft aan dat dit bij de GMR anders is besproken. Zij 
zal dit terugkoppelen naar Theo.  
Wij als MR zullen dit rooster nog bekijken en bespreken.  
Begintijden: een aantal ouders hebben bij directie aangegeven liever eerder te 
beginnen op het Hoofdgebouw. Directie heeft dit besproken en zij willen dezelfde 
tijden als de Karel Eijkmanschool aanhouden.  
 
Inloop om 8.20 uur. Start 8.30uur tot 12.00 uur 
Lunch van 12.00 uur tot 13.00 uur. Inloop om 12.50 uur. 
Lestijden van 13.00 uur tot 15.00 uur 
Wij zullen met de MR overleggen en volgende vergadering een besluit vormen.  
Voortgang nieuwbouw: officiële opleveringsdatum blijft 1 juni. Laatste week 
verhuizen. De Wending zal in de Overloop trekken. Oudergeleding krijgt de kans 
om te gaan kijken met directie. In de zomervakantie zal de afwerking plaatsvinden.  
 
 



 
 5. GMR:   
 
 
6. Rondvraag: 
Emma zal de MR vanaf volgend jaar verlaten i.v.m. de nieuwe CAO regeling. Zij 
maakt te veel uren en zal daarom een aantal taken laten vallen.  
 
We hebben gesproken over de vervangerspoule en het ziekteverzuim afgelopen 
schooljaar.  
 
 


