
 
 
 
Notulen 176STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”  
 
  
Op maandag 12 oktober 2015 Karelrijk 
Aanwezig: Doris, Marjolein, Peter v W,  Peter S, Lia, Martine, Anneke, Peter S 
Afwezig: Theo, Astrid 
 

1. Opening: Peter heeft iedereen welkom in het bijzonder Gea. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: geen  
 

3. Verslag van de 175e bijeenkomst: goedgekeurd. Doris heeft deze naar Peter S 
gestuurd.  
 

4. Punten directie:  
Directie vertelt dat de cijfers aangeleverd zijn bij het bestuur. Met deze informatie 
wordt een concept begroting gemaakt. Directie zal deze volgende week binnen 
krijgen en deze doorsturen naar MR.  
 

5. Overblijfgelden:  
Gea licht de balans en inkomsten TSO van 2014 en 2015 toe.  
 

6. GMR: 
 
Privacygevoeligheid leerlingvolgsystemen:  
Jan Cotterer heeft navraag gedaan. Bij het opstellen van het schooladvies wordt 
gebruik gemaakt van de gegevens uit het LVS. De meest relevante gegevens 
moeten worden doorgegeven aan de VO school, maar dit moet met toestemming 
van de ouders gebeuren. Landelijk is een convenant afgesproken tussen o.a. de PO- 
en VO-Raad en andere betrokken organisaties; zij houden zich aan een code, 
waarbij gegevens worden versleuteld zodat informatie anoniem kan worden 
gebruikt. Indien informatie hier niet onder valt, moet met ouders worden 
afgestemd. 
Opvolging van Bob (CvB). Voor de zomervakantie heeft de procedure van 
werving en selectie  
plaatsgehad. De RvT heeft Marlies Verkuilen benoemd als opvolgster, na een 
positief advies van de benoemingsadvies commissie. Zij is orthopedagoge van huis 
uit en heeft ervaring als IB’er en als schooldirecteur. Op dit moment is zij nog 
commissaris van de politie Midden-Nederland. Per 1 november gaat Marlies van 
start. 
OA is geconfronteerd met een melding bij een externe vertrouwenspersoon i.v.m. 
discriminatie. Dit had te maken met de zwarte pieten discussie. Dit betekent dat er 
dus ouders zijn die moeite hebben met de wijze waarop het Sinterklaasfeest wordt 
gevierd. Uit een uitspraak van het College voor de rechten van de mens van vorig 
jaar blijkt dat dit valt onder verwijtbaar gedrag van de school. Je kan als school niet 
verwijzen naar tradities. Als zaken worden opgevat als of discriminatoir van aard 
zijn, moet een  school hier dus iets aan doen. 
 

7. Rondvraag:  geen  
 


