Notulen 178STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”
Op donderdag 14 januari 2016 om 19.30 uur op het hoofdgebouw
Aanwezig: Astrid, Peter v W, Guus , Peter S, Anneke, Marjolein, Lia & Mariek
Inpijn
afwezig: Martine , Doris, Theo
1. Opening. Peter W heet iedereen welkom.
2. Mededelingen en ingekomen stukken:
Geen
3. Verslag van de 177ste vergadering
Er is geen vergadering geweest in november en dus geen notulen.
4. Veiligheidsplan:
Marieke is aanwezig als Hoofd van de school hulpverlening en verantwoordelijk
voor de periodieke RI&E controle en rondje door de school met de arbo-coordinator
van het bestuur over veiligheid en voorzieningen die hier betrekking op hebben.
Er is een nieuwe RI&E gemaakt voor het hoofdgebouw, verplicht na de
verbouwing,. Alles is in orde, er is maar 1 punt geconstateerd dat directe aandacht
behoeft: de vluchtroute via de hoofduitgang voor de onderbouw. Daar is al direct
actie op ondernomen en zal in de week van 18 januari 2016 zijn afgerond.
Een aangepast ontruimingsplan gaat naar alle leerkrachten en volgen nieuwe
instructies inclusief een oefening.
Peter S vraagt of werkdruk ook is meegenomen, dat is niet het geval. Er wordt
binnenkort een medewerkers-tevredenheids-onderzoek vanuit het bestuur gedaan,
Guus gaat kijken of dit daar in ieder geval in opgenomen kan worden.
Bij een calamiteit op Triangelrijk is gebleken dat de lift niet voldoet voor evacuatie
vanaf 1 hoog (te klein), daar wordt in samenwerking met de Karel Eijkman
(beheerder van het gebouw) gekeken naar een oplossing.
5. Punten directie:
Jaarverslag: Is gelezen door Peter W en er zijn geen opmerkingen, inhoud
overeenkomstig voorgaande jaren met aanpassing van “getallen”. Belangrijkste
aanvulling is gedeelte over nieuw cao en daar uit voortvloeiende acties voor
personeel & directie
Begroting: geen vragen uit de MR, wederom beperkte ruimte om met budget te
schuiven. Details vanuit stichting richting directie is wederom erg laat gekomen.
6. GMR:
 medicijnprotocol: er was een aanvullend protocol op de site van de po-raad
beschikbaar. Dit is ook rondgestuurd maar het blijkt achteraf niet conform de
huidige wetgeving te zijn Het aangepaste protocol wordt tzt rond gestuurd. Er
is geen overgangsregeling. Ee huidige nieuwe regelgeving is van kracht. Wordt
verder nog uitgezocht (komt aan de orde tijdens GMR-vergadering van 19-01);
 kennis gemaakt met Marlies Verkuijlen, opvolger Bob Bijleveld. Ook apart
gesprek gehad met de voorzitter en vicevoorzitter van de GMR;
 2 nieuwe netwerken opgestart: techniek en gedrag;
 personeelsbeleid: duurzame inzetbaarheid wordt tegen het licht gehouden (wat
wil de medewerker, wat wil de organisatie, wat is daarbij de koppeling). Ook
de gesprekscyclus wordt onder de loep genomen;






stand van zaken rond implementatie continurooster op enkele scholen
besproken (o.a. Amstelschool);
begroting van 2016 is niet gesproken (stukken waren niet op tijd). Na een goed
gesprek tussen CvB en voorzitter en vicevoorzitter begin januari is nu goed
duidelijk wat het tijdspad moet zijn om tot advisering over te kunnen gaan en
hoe de begroting er daadwerkelijk uit moet zien (meer tekst en uitleg bij
bepaalde keuzes, werkelijke cijfers als bijlage achterin);
klokkenluidersregeling -> komt aan de orde tijdens de vergadering van 19-01;

7. Rondvraag:
Geen punten
8. Sluiting
Peter W dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.
Volgende vergadering is op 16 februari 2016 op het hoofdgebouw

