Notulen 190e bijeenkomst van de MR “de Triangel”
2 oktober 2017, Hoofdgebouw
Aanwezig: Anneke, Astrid, Guus, Koen, Lia, Marjolein, Peter, Theo.
Arjen Mulder en Carolien Vegting verzorgden namens de Oudercommissie de presentatie van hun begroting.
1. Opening
Vol enthousiasme opent Anneke de vergadering.
2. Begroting OC and ouderbijdrage (IO)
Afgelopen jaar
- Het eigen vermogen op de balans is nogal hoog, dat willen we naar beneden krijgen.
Dit doen we niet te rigoureus.
- Er is meer geld binnengekomen dan begroot, door meer betalende ouders. Vandaar is
er toch een overschot.
- De Kerstviering is voordeliger geweest dan eerdere jaren. De kerk was gratis, ook konden we gebruik maken van de aanwezige audioapparatuur. Daardoor was er 1000,over. Er is 500,- gedoneerd aan de kerk.
- Culturele vorming is over het budget gegaan, maar dat kunnen we hebben.
Komend jaar
- We gaan uit van 710 kinderen. We verwachten dat er 10 niet betalen. De ouderbijdrage bedraagt 50,- per kind.
- De opbrengst van Back2school komt ten goede aan het lustrum.
- De onderbouw mag 7,50 per kind besteden voor een cadeautje.
- De Bovenbouw krijgt op eigen verzoek 25,- i.p.v. 50,- Lustrum is op 10.000,- begroot.
Binnen hoeveel jaar wil OC de begroting laten slinken? Het mag sneller dan dat nu het
geval is. Het is wenselijk het eigen vermogen naar 10.000,- terug te brengen.
We kunnen geld gebruiken voor gastlessen, muziekschool etc. Ook het aanschaffen
van podiumdelen wordt genoemd. Verzoeken voor extra geld gaan naar OC, dan
wordt ernaar gekeken. In de Leerteamoverleggen wordt gepeild of er meer ideeën zijn
voor uitgeven van geld.
3. Verslag van de 189ste bijeenkomst (plus de 188ste bijeenkomst) Er is verwarring rond de
terminologie. Let op de juiste namen bij de juiste organen (College van bestuur of raad
van toezicht)
- Guus was wél aanwezig tijdens de laatste MR-vergadering, dit stond niet vermeld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
- AOB nieuwsbrief
5. Punten directie (door Guus)
- Het schooljaar is goed gestart.
- Guus heeft Martine een paar keer bezocht. Ze ligt nu in het ziekenhuis en helaas zijn
de vooruitzichten zeer slecht. Er moet rekening worden gehouden met haar overlijden. Bij overlijden gaat de school een dag dicht, zodat onder meer haar collega's
afscheid van haar kunnen nemen.
- De formatie is kloppend. Angelique in het MT, voelt zich al aardig thuis. Ze heeft veel
ervaring.
- Formatie komt keurig uit. Angelique, drie dagen adjunct, een dag voor de klas.

- Prognose is 780 tot 790 kinderen op school dit jaar.
- Door nieuwbouw in de wijk wordt er momenteel nagedacht en gebrainstormd over
extra ruimte om onderwijs te verzorgen.
- Vanaf februari kan er een extra kleuterklas gestart worden. Er is budget voor een leerkracht.
- Jan Kotterer wordt Sinterklaas op de Triangel!
6. Jaarverslag De Triangel (info)
- Het jaarverslag is er nog niet. De tweede rapportage van afgelopen jaar is nu klaar,
volgende vergadering kan het jaarverslag worden aangeboden aan de MR.
7. Vaststellen jaarplan MR
- Het jaarplan is gelijk aan dat van vorig jaar. Er zijn wel enkele zaken toegevoegd:
o Huishoudelijk reglement MR.
o Bespreking van protocollen. Theo kijkt welk protocollen door de stichting ingevoerd (GMR) zijn en welke door onze school (MR). We gaan kijken, wat is
er, werkt het, wat missen we? Doen we in februari.
- Vergaderdata: volgende vergadering: 28 november. 19 oktober overleg met de vakbond, Lia, Doris en Astrid en Guus.
8. Taakverdeling MR
- Anneke blijft voorzitter
- Notulen schrijven we om de beurt. M.u.v. Peter en Marjolein. Koen heeft z’n eerste
beurt erop zitten.
- Het MR-jaarverslag wordt geschreven door Peter.
- Theo nodigt de TSO uit voor volgende vergadering.
9. Vergaderrooster MR vaststellen (+GMR data toevoegen)
- 28 november is de volgende vergadering. Dan vullen we de andere data in.
10. Communicatie MR
- We zijn niet naar de informatieavonden gegaan om ouders te informeren.
- We sturen in de nieuwsbrief informatie over de MR. Dit doet Anneke voor komende
keer.
- Er komen foto’s van de nieuwe MR-leden op de website van de Triangel. Ook komt er
wat meer informatie over de MR op te staan.
- De leerkrachten vertellen tijdens LTO’s over wat er gaande is in de MR. Astrid schrijft
voor de Leerteams zonder MR-vertegenwoordiging (LT1 en LT3) een stukje.
11. Cao (IP)
- 19 oktober wordt er gesproken met de vakbond. Voor 1 mei moet er gekozen worden
voor wélke cao we nemen.
12. GMR (ter informatie)
- Marlies is erbij, zij gaat het overnemen van Jan. Monique van de Berg is nieuw lid
raad van toezicht.
- Er komen Amstelcafé-bijeenkomsten om de visie van de stichting te bepalen, namens de Triangel gaan Kim Vonk en Koen hiernaartoe.
- Astrid gaat in de “commissie personeel”.
- De klassenlijsten mogen wellicht niet meer mee i.v.m. privacy. Guus gaat hiermee
aan de slag.
- Anneke gaat morgen (3 oktober) naar het voorzittersoverleg van de GMR.
* Ze gaat informeren naar invoeringsplannen voor de cao op andere scholen.
- 14 november vindt er een startcursus MR plaats.
12. Rondvraag en wvttk (voor punten ter bespreking met directie)

- Evaluatie leerlingtevredenheidspeiling. Niet terug te voeren per kind. Volgende vergadering bespreken we het opgestelde plan van aanpak.
- Ouder/kind/leerkracht kennismakingsgesprekken. Groep 8 doet een pilot met zo’n
driehoeksgesprek.
- Is er ruimte en interesse in het vormen van een leerlingenraad?
- Verkeerssituatie rond KarelRijk. Moeilijk punt momenteel. Wellicht kunnen er klaarovers opgeleid worden i.s.m. de Karel Eijkman School.
13. Staking (Astrid)
- Stichting vindt: jullie hebben recht om te staken, dus de scholen zijn dicht, dus we
kunnen niemand opvangen.
- Iedereen doet mee, er gaan 15 leerkrachten van de Triangel naar Den Haag.
- Het bestuur betaalt het loon.
----11b. Cao (IP)
Nvt.
14. Rondvraag en wvttk (voor punten ter bespreking met mede-MR-leden)
Nvt.

