
 

Datum: 03 november 2016 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Personeelskamer BS De Triangel 

Volgende vergadering: 1 december 2016 

  

 
20:00 uur – 21.30 uur: Agenda overleg met directeur en adjunct-directeur 

1. Opening door de voorzitter 
 Eventuele aanvulling van de agenda.  
 

2. Notulen van de MR-vergadering van 22 september 2016 
• Enkele zaken worden bijgesteld t.b.v. plaatsing op de website. 

 
3. Uit de SAC 

• Ouders vroegen of er nog actie ondernomen werd richting gemeente m.b.t. de nieuwe gymzaal. 
Pierre en Jeroen hebben dit gedaan. Ze zijn bij de gemeente geweest.  
In de krant stond een fout bericht. Er komt wel een nieuwe gymzaal. De ambitie is om na de 
winter te beginnen met de bouw en klaar te zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar. 

• Het dorpsplein wordt heringericht met als doel de veiligheid verbeteren. De SAC wil deze 
ontwikkelingen bewaken. Pierre is hier nadrukkelijk bij betrokken. 

 
4. Ontwikkelingen 

• Verkiezingen MR: Jolanda Selder weet nog niet of ze zich herkiesbaar stelt. Maandag 
zal Pierre een brief via de mail sturen dat ouders zich verkiesbaar kunnen stellen voor 
de MR. Tot 18 november is dan kandidaatstelling. Van 21 november tot 25 november 
is er dan tijd voor eventuele kandidaten om een brief te schrijven om zich voor te 
stellen. Van 5 t/m 16 december kunnen de verkiezingen dan plaatsvinden.  
Bij het personeel is Andrea aftredend. Dit zal dinsdag op de teamvergadering 
besproken worden. 

• Oktobertelling en prognoses: Op 1 oktober waren er 193 leerlingen. Volgend jaar is de 
prognose dat het aantal zal zakken en het jaar daarna even stabiel. Over een aantal 
jaren zal de school naar verwachting stabiel blijven met ongeveer 170 leerlingen.   

• Personele ontwikkelingen:  
-Onze school heeft dit schooljaar een onderwijsassistent. Een onderwijsassistent 
wordt ingezet ter ondersteuning van verschillende groepen en dat verloopt prima. 
-Een van de groepsleerkrachten van groep 3 is afwezig en wordt vervangen door juf Tanja uit  
 de vervangerspool. Zij zal de vaste vervangster blijven in groep 3. 
-De IB-er, Monique Klaassen, neemt per 1 januari 2017 afscheid. Op donderdagmiddag 12 
januari vieren we dit op school met alle leerkrachten en kinderen en is er gelegenheid voor de 
ouders om afscheid te nemen. Evelyn, de nieuwe ib’er is afgelopen woensdag begonnen en zal 
tot januari iedere woensdag op school zijn om de overdracht goed te laten verlopen. 
 

5. Vinger aan de pols: 
- Schoolplanontwikkeling: geen bijzonderheden. We zetten de tussentijdse evaluatie van het  
schooljaarplan op de agenda van 1 december.  
- Taakbeleid: De meeste leerkrachten hebben een zgn. cupella-gesprek gehad. Tijdens het jaar   
kunnen in dit systeem taken worden aangepast en aan het einde van het schooljaar volgt dan 
nog een slotgesprek. De personele geleding geeft aan dat het toch niet echt voelt als een 
transparant systeem. 

 - Schoolondersteuningsprofiel (SOP); niks nieuws te melden. 
 - Gymzaal en kindcentrum: zie punt 3 
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 - Tablets: . De 16 tablets zijn op school aanwezig, maar nog niet klaar voor gebruik. 
 - Differentiatie: niks nieuws te melden. 

 
6. Beleidsontwikkelingen: niks nieuws te melden. 

 
21:30 uur – 22.00 uur: MR overleg 

 
7. Doorontwikkeling MR: Op het moment is er geen behoefte aan nascholing. Wellicht op een ander 

moment. Het is in ieder geval mogelijk. Er is budget voor. 
 

 
8. Rondvraag 
• JS: In het nieuws waren er berichten omtrent de CITO-toetsen en het vaak te lage schooladvies; 

Op onze school is dat niet aan de orde. Er is altijd een gedegen advies gegeven, waarbij de leerkrachten 
van groep 6, 7 en 8, de directie en de IB’er betrokken zijn. 
Na de CITO-eindtoets worden de voorlopige adviezen definitieve adviezen. 
Ons advies “staat”. We willen best, bij een hogere uitslag op de CITO-eindtoets, in gesprek gaan met 
ouders en voortgezet onderwijs, maar ons advies blijft. 


