
 

Notulen 187e bijeenkomst van de MR “de Triangel”  
 
Op maandag 6 maart 2017 Karelrijk 
Aanwezig: Lia, Marjolein, Doris, Peter, Anneke, Guus, Theo, Astrid, Odiel 
 

1. Opening: Anneke heet iedereen welkom   
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken:  geen 
 
3. Verslag van de 186e bijeenkomst:  is goed gekeurd. 

 
4. Punten directie:  

 
SCOLL: is een observatie lijst om het sociaal aspect bij kinderen te toetsen. Wij als 
school stellen de norm hoger dan het landelijke niveau. School breed is het niveau 
niet helemaal behaald. Sluit scoll nog wel aan op onze visie? Een voorgenomen 
besluit is om nu vanuit ‘de kanjertraining’ het toets model te gebruiken.  Dit omdat 
het beter aansluit bij onze sociaal emotionele ontwikkelingsmethode. 
 
Groepsindeling: de schoolnorm is nu 28 kinderen per klas. Dit zal de komende jaren 
ook gehandhaafd blijven. In de groepen vijf zijn er verschillende groepen die extra 
ondersteuning krijgen.  

 
5. 5a. cao:   Doris heeft contact met bond en gaat een datum plannen. PMR maakt een 

uitnodiging voor de collega’s en nodigen ook bestuur uit.  
 

6. 6a. begroting: directie licht uitwerking van de begroting extra toe.  
 

7. GMR:  
Verzoek om een actieve en nauwe band te behouden tussen de MR en de GMR. Zie 
mijn verslag n.a.v. het overleg tussen de GMR en de voorzitters van de MR-en. Ik 
heb inmiddels doorgegeven aan de voorzitter en de secretaris van de GMR dat 
Anneke de voorzitter is van onze MR en Marjolein de afgevaardigde is van onze 
MR in de GMR. 
 
Tijdens het overleg tussen de GMR en de voorzitters van de MR-en is gesproken 
over de rechtsvorm van de OC. Dit kwam voort uit het feit: aansprakelijkheid en de 
kas. Tijdens de laatste OC-vergadering van onze school is dit aan de orde geweest. 
Maarten Paling, de voormalige penningmeester, heeft de OC-leden tekst en uitleg 
gegeven op papier (document is opgeslagen). Onze OC is een vereniging.  
 
Voorzitters van MR-en hebben ook gesproken over: 
 
- de rol van MT-leden in/buiten de MR (te denken valt aan mijn positie. Maar ook 
aan de relatie MR-directie; 
 
- TSO-perikelen; 
 
- CAO speelt amper een rol. 
 
 



 

 
 
De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid. De voorzitter neemt na de 
zomervakantie afscheid. De sollicitatiecommissie, waarvan Theo lid is, zet vooral 
in op het netwerk van collega's en ouders.  
 
Theo zou het wenselijk vinden als de MR regelmatig een stukje laat publiceren in 
het Infootje. Wat is bereikt? Wat zijn de bespreekpunten? Hiermee krijgt de MR 
meer gezicht bij de achterban.  
 

8. Rondvragen: hoe verloopt de selectie procedure voor aDD? Kinderen maken een test 
en met deze toets wordt een kind toegelaten of niet met uitleg van de leerkracht. Als 
school moeten we daar goed naar kijken. 
Hebben wij op school  mediabeleid? Ja, ook stichting breed.  
 

 
9. Vergader data:  

18-4 (Marieke uitnodigen + vakantierooster)  
24-5 
26-6 

 
5b: cao: MR is uitgenodigd voor de bijeenkomst met de bond. Zij zijn vrij om te komen. 
 
6b: begroting: MR heeft adviesrecht. Wij adviseren positief.  
 

10. Rondvraag: Wij zijn positief over een stukje in de informatiebrief. Theo wordt 
gevraagd om Anneke vroegtijdig te informeren zodat er een stukje vanuit de MR te 
leveren.  
Waar kunnen wij als MR actiever zijn: wellicht aanwezig zijn bij ouderavonden, info 
avonden.  

 
 
 
 
 

 
 
Actie Punten 

Nr. Datum Actie  Wie  Wanneer 
1 

10 jan 

Feedback geven op cao  Alle MR 
leden; met 
nadruk op 
leerkracht 
geleding. 
Ouder 
geleding mailt 
Doris met 
input 

Voor 1 feb 

2 
10 jan 

Feedback geven op begroting Alle MR 
leden geven 
feedback door 

Voor 20 jan 



 

aan Anneke, 
zij verzameld 
en mailt dit 
door aan 
Guus/ directie 

3 

10 jan 

Feedback geven op 
tevredenheidspeiling 

Alle MR 
leden, mailen 
aan Anneke, 
zij verzameld 
en mailt door 
naar Guus/ 
directie 

Voor 1 feb 

4. 

10 jan 

Aanpak knelpunten 
tevredenheidspeiling 

Guus/ directie Volgende 
vergadering 
aan MR laten 
weten welke 
zaken 
afgevinkt 
kunnen 
worden 

5. 
10 jan 

Uitleg SCOl scores en plan 
van aanpak hierop 

Guus/ directie Volgende 
vergadering 

6. 
18 april 

Guus stuurt vakantierooster 
door.  

Guus/directie  

7. 
18 april 

Navraag cursus begroting 
lezen 

Doris   

 

 
 

 
 
 
Data GMR: 

 19 januari 2017  
 9 februari 2017 (MR voorzitters)  
 8 maart 2017  
 22 maart 2017 (Raad van Toezicht)  
 18 april 2017 
 24 mei 
 26 juni 2017 

 
 
 

     



 

 
 

Dag Datum Onderwerp Tijd 

Dinsdag  15 nov ’16  
Aanpak tevredenheid enquête, 
jaarplanning MR, voortgang cao, 
begroting  

19.30 

Dinsdag   10 jan ‘17  19.30 

Dinsdag   28 febr ‘17  19.30 

Dinsdag  
18 april   
’17  

 19.30 

Dinsdag  23 mei ‘17  19.30 

Dinsdag   20 jun-17 Laatste vergadering + etentje   

    

  
  


