
 
Notulen 181STE bijeenkomst van de MR “de Triangel”   
Op dinsdag 17 mei 2016 Karelrijk 
Aanwezig: Lia, Martine, Astrid, Marjolein Doris, Peter S  
Afwezig: Anneke, Doris en Peter W 
 

1. Opening: Doris heeft iedereen welkom. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  
Jaarverslag. Deze wordt volgende vergadering behandeld. 
 

3. Verslag van de 180e bijeenkomst: staat op de website 
 

4. Punten directie:  
Formatieplan: directie licht toe en legt uit wat de formatieplannen zijn voor het 
nieuwe schooljaar. Uit het overzicht blijkt dat er 0,33 FPE overblijft. Dat is 1/3 
baan. Volgend jaar zullen er 3 groepen 5 gemaakt worden. Één groep 4 wordt 
verdeeld over de andere groepen 4. 
Ook wil de triangel gaan proberen om volgend jaar de eigen vervanging te regelen. 
Er zijn momenteel geen mensen die kunnen invallen, en áls een vervanger meer 
dan zes keer vervangt binnen de stichting, heeft deze recht op een vaste aanstelling 
binnen het bestuur. Men verwacht binnen een aantal een te kort aan leerkrachten. 
Nu is het plan om vervangers (wellicht LIO studenten) een min-max contract aan te 
bieden. Zij komen op een minimaal contract werken om de langdurige vervanging 
te doen. Voor de kortdurige vervanging wil school leerkrachten inzetten. 
Leerkrachten die bijvoorbeeld twee dagen een vaste klas hebben, maar op de 
andere dagen bereid zijn om te vervangen.  
 

5. Vakantie rooster: Directie licht het vakantierooster toe. De punten die vanuit de 
oudergeleding zijn gekomen, hebben we samen bekeken en zo is het rooster naar 
ieders tevredenheid veranderd. Dit wordt nog nader besproken met MT en wij 
horen z.s.m. of dit goed gekeurd wordt. 
 

6. GMR: Theo zijn voorzitterschap wordt met een half jaar verlengd t/m 31-12-2016. 
Daarna zal Martine het stokje overnemen. De nieuwe voorzitter is Marc 
Bisscheroux. Hij start na de zomervakantie. Martine zal samen met Theo en Marc 
de vergaderingen voorbereiden voor de periode van het verlengd vice 
voorzitterschap.  

 
7. CAO: Martine heeft samen directie gezeten en vervolgengs een mail opgezet voor 

personeel om te peilen of er vragen zijn het nieuwe cao?  
 
 

8. Rondvraag : Volgende vergadering: Graag zouden we de donderdag 23 juni 
verplaatsen naar maandag 20 juni. Deze datum wordt een gewone vergadering, 
aangezien er nog een aantal zaken besproken moet worden. Een optie is om dan 
een andere datum extra te plannen voor het etentje. Anders wellicht in het begin 
van het nieuwe schooljaar.  
 



 
9.  

 
 

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

Theo door 
Anneke 

Volgende 
vergadering 

4. 14 april Beantwoording vragen mbt 
vakantierooster volgend 
schooljaar 

Neerleggen 
bij Guus 

Gedaan  

5. 17 mei Openbaarheid GMR notulen Navragen bij 
GMR door 
Martine  

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  

10  Moeten wij als MR dit 
schooljaar nog zaken vastleggen 
m.b.t. het overlegmodel? En 
blijft dit zo als we het dit 
schooljaar niet vastleggen?  

Guus Volgende MR 
vergadering 

11  Hoe ziet directie de invulling 
van het overlegmodel? 

Guus Volgende MR 
vergadering 

12  Mail naar collega’s met peiling  Martine  
13  Mail naar de bond of we dit jaar 

zaken mb.t. het overlegmodel 
moeten vastleggen, of blijft het 
bij het oude als we niks 
ondernemen?  

Lia  
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