
 
Notulen 180STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”   
Op donderdag 14 april 2016 Hoofdgebouw 
Aanwezig: Peter v W (voorzitter), Lia, Martine, Astrid, Marjolein en Anneke 
(notulen) 
Afwezig: Guus, Doris en Peter S 
 

1. Opening: Peter heeft iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  
Geen ingekomen stukken.  Wel is gebleken dat momenteel mails die gestuurd 
worden naar het e-mailadres van de medezeggenschapsraad niet meer automatisch 
worden doorgestuurd.  Dit houdt mogelijk verband met de update van de website 
en e-mailboxen. Peter van W zal nagaan of er berichten zijn binnengekomen die 
abusievelijk zijn gemist en zal tevens er voor zorg laten dragen dat e-mails weer 
automatisch naar de juiste e-mailadressen worden doorgestuurd. 
 

3. Verslag van de 179e bijeenkomst: dit ligt nog niet voor. 
 

4. Punten directie: geen ivm afwezigheid Guus 
 

5. TSO: Gea heeft informatie met betrekking tot de TSO abonnementen opgesteld. 
Voor het huidige schooljaar is het abonnementsbedrag voor de groepen 1 tot en met 
4 (was voor een heel schooljaar voor 4 dagen EUR 162,80) verschillend van het 
abonnementsbedrag voor de groepen 5 tot en met 8 (was voor een heel schooljaar 
voor 4 dagen EUR 171,60). Het voorstel is om dit verschil gelijk te trekken.  Dit 
betekent dat de prijzen voor de groepen 1 tot en met 4 ligt omhoog gaan (met 3 
cent per keer) en de prijzen voor groepen 5 tot en met 8 ligt omlaag gaan (met 2 
cent per keer).  De prijzen komen dan voor volgend schooljaar voor een volledig 
jaarabonnement voor alle groepen neer op: 
 

EUR 41,80 voor 1 dag TSO per week 
EUR 83,60 voor 2 dagen TSO per week 
EUR 125,40 voor 3 dagen TSO per week 
EUR 167,20 voor 4 dagen TSO per week 
  

De medezeggenschapsraad kan zich in dit voorstel vinden. Voor ieder kind worden 
dan de kosten van de overblijf nu hetzelfde.  
 
Op de vraag hoe het overblijven verloopt, wordt gemeld dat dit per klas 
verschillend is, maar dat er geen klachten bekend zijn. Er zal nog eens bij Theo 
worden nagevraagd hoe de overblijf momenteel verloopt. 
 

6. Vakantierooster: het vakantierooster wordt besproken.  De leerkrachten geven aan 
dat ze de vrije dagen per trimester als zeer welkom ervaren, omdat ze deze dagen 
kunnen gebruiken om gezamenlijk rapporten voor te bereiden en te bespreken. 
 
Met betrekking tot het voorgestelde vakantierooster kwam vanuit de oudergeleding 
de vraag op of lesvrije dagen niet zoveel als mogelijk op de maandag of de vrijdag 
gepland kunnen worden.  Dit is mogelijk voor de vrijdag niet mogelijk omdat de 
groepen 4 t/m 8 op vrijdag wel ’s middags les hebben, maar groepen 1 t/m 3 niet. 
De leerkrachten gaven tevens aan dat ook rekening moet worden gehouden met de 
parttime dagen van de verschillende leerkrachten en dat er dan mogelijk problemen 
optreden bij vervanging.  Eea zal bij Guus worden nagegaan.    



 
De thans in november geplande lesvrije dag volgt wel heel kort op de 
herfstvakantie.  Vanuit de oudergeleding is er een grote voorkeur om deze iets naar 
achteren te verschuiven.   
 
Met betrekking tot de geplande lesvrije dagen in februari (op een maandag) en mei 
(op een vrijdag), wordt opgemerkt dat de ervaring leert dat ouders zeer graag niet 
de maandag ná maar de vrijdag vóór de voorjaarsvakantie vrij hebben.  Het advies 
is dan ook om de lesvrije dag in februari van de maandag naar de vrijdag voor de 
voorjaarsvakantie te verplaatsen.  De lesvrije dag van mei kan dan verplaatst 
worden naar de maandag zodat deze aansluit op de meivakantie.  

 
7. GMR: Theo heeft een update gestuurd van hetgeen tijdens de GMR vergadering 

van 8 maart is behandeld.  Anneke ligt eea ook mondeling toe.  Het CvB was bij 
genoemde GMR vergadering niet aanwezig, daar vanuit het bestuur weinig te 
bespreken was. Het bestuursformatieplan, het protocol medisch handelen en de 
klokkenluidersregeling worden tijdens de GMR vergadering van april behandeld. 
 
Het halfjaarverslag van de Onderwijsgroep Amstelland is besproken.  De GMR 
heeft te kennen gegeven dat het een zeer feitelijk verslag betreft, maar dat reflectie 
op het bereiken van de beleidsdoelen wordt gemist. Voorgesteld is om dit te 
realiseren een link te leggen met het activiteitenplan. Verder werden de 
uitkomsten/resultaten van de diverse netwerken gemist in het halfjaarverslag. Werd 
er enige zorg uitgesproken mbt de privacy t.a.v. de digitale personeelsdossiers. 
Gemiste thema’s warden verder huisvestiging en de ontwikkelingen rond de 
scholing voor jonge asielzoekers.  
 
De commissie ICT: Het netwerk formuleert een soort minimumniveau voor ICT-
vaardigheid, plus ontwikkeldoelen. Het idee is dat dit opgenomen wordt in de POP-
gesprekken. Er is veel nadruk op het opleiden van het personeel, zodat leerkrachten 
vaardig zijn met de mogelijkheden van de ICT. Het stichtingsbrede ICT-beleid is 
vorig jaar in de GMR besproken. De uitvoering ligt primair in de scholen, daar is 
relatief weinig centrale sturing op. 
 
Voorzitterschap GMR: Marc Bisscheroux, ouder Palet-Zuid, heeft zich kandidaat 
gesteld met als voorwaarde dat zich een vice-voorzitter meldt uit de 
personeeslgeleding. Theo heeft zich uiteindelijk gemeld voor een periode tot en 
met 31-12-2016.  
  
Notulen GMR-vergadering: Openbaarheid: de notulen worden nu niet gedeeld met 
de MR’en, dat voelt merkwaardig. Inhoudelijk is het prima om het besprokene te 
delen, liever niet het verslag. 
 
Overleg GMR – Raad van Toezicht: Heeft inmiddels plaatsgevonden, in 
afwezigheid van het CvB (verzoek van RvT). 
Onderwerpen zullen zijn: 
• Stand van zaken GMR 
• Plannen die Marlies ontwikkelt Voorzitterschap GMR 
• Hoe werkbaar zijn de leer-netwerken? De belasting voelt als erg hoog. Is 

het daarmee wel rendabel? 
 
Rondvraag: de leerkrachten merken desgevraagd op dat de nieuwe cao niet als 
werkdrukverlagend wordt ervaren.  Nascholing ten gevolge van de niewue cao 
geeft veel werk. 
 



 
Naar aanleiding van de toelichting op de GMR vergadering, wordt in de MR de 
vraag gesteld waarom de notulen van de GMR niet openbaar zijn.  Dit wordt nog 
eens nagevraagd.  

 
8. Cao: Peter van W heeft van een leerkracht informatie en vragen ontvangen mbt de 

invoering van de nieuwe cao op De Triangel. Op onze school wordt gewerkt met 
het overlegmodel. Er is destijds een voorlichtingsavond voor het personeel 
geweest, maar dit is inmiddels anderhalf jaar geleden. Daarnaast waren destijds 
vele zaken nieuw. Het voorstel is om een peiling onder het personeel te houden of 
behoefte bestaat aan nadere voorlichting vanuit de onderwijsbond en, zo ja, op 
welke specifieke onderwerpen deze nadere toelichting zou moeten zien. 
 

9. Rondvraag / Wvttk: de aanwezigheid van Guus is gemist.  Voorgesteld wordt om 
met hem te bespreken of hij tijdens zijn afwezigheid vervanging vanuit de 
schooldirectie kan regelen.   
 
Een ouder vraagt zich af of er rekening mee wordt gehouden welke groepen reeds 
een meester hebben gehad.  Zo had een groep 3 vorig jaar een meester en dit jaar 
weer.  Dit zal bij Guus worden nagegaan.  
 
Guus zal ook worden gevraagd hoe de communicatie met de naschoolse opvang 
verloopt.  Ouders hebben begrepen dat deze het erg op prijs zouden stellen als zij 
de schoolbrieven ook weer zouden kunnen ontvangen. 
 
In een vorige vergadering was een vraag gesteld of er geen geld bespaard kon 
worden door lesmethodes op stichtingsniveau in te kopen.  Bericht kan worden dat 
dit reeds wordt gedaan.  

 
Actiepuntenlijstje 
 
Nr. Datum Actie  Wie  Wanneer 
1. 14 april Notulen 179e bijeenkomst Peter van W Zsm 
2. 14 april Checken e-mailadres MR Peter van W Zsm  
3. 14 april Verloop TSO Navragen bij 

Theo 
Volgende 
vergadering 

4. 14 april Beantwoording vragen mbt 
vakantierooster volgend 
schooljaar 

Neerleggen 
bij Guus 

Zsm / 
volgende 
vergadering 

5. 14 april Openbaarheid GMR notulen Navragen bij 
GMR 

Volgende 
GMR 
vergadering  

6.  Voorstel peiling personeel  Bespreken 
met Guus 
door Peter van 
W en Martine 

Zsm 

7.  Eventuele vervanging Guus bij 
MR vergadering  

Guus Volgende MR 
vergadering 

8.  Wordt er bijgehouden welke 
groepen een meester hebben 
gehad 

Guus Volgende MR 
vergadering 

9.  Communicatie met naschoolse 
opvang 

Guus Volgende MR 
vergadering  

     



 
 
 

 
     

     
     
     
     


