
 

Datum: 3 juli 2017 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Personeelskamer BS De Triangel 

Volgende vergadering: NNB 

Aanwezig:  Niels, Evelien, Pierre, Jeroen, Miranda L, Miranda T, Andrea 

 
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 8 juni 2017 
Deze zijn goedgekeurd. 
 

3. Ontwikkelingen 
- Personele ontwikkelingen: 
       * afscheid Pierre (vrijdag 1 september) 
- Groepsindeling/formatie 
Deze is goedgekeurd. 
- Schoolgids (ontvangen) 
Diverse tekstuele aanpassingen besproken. 
 

4. Vinger aan de pols: 
- Gymzaal:  
Na overleg op de gemeente: de gemeente gaf toe dat ze in de communicatie niet transparant geweest 
zijn. Naar aanleiding hiervan is de gemeente bereid om ouders en leerlingen uitleg te geven over de 
stand van zaken rondom de nieuwe gymzaal. 
Opmerking: geven de gekleurde ramen op de zuidkant niet teveel gekleurde lichtinval in de gymzaal (op 
de vloer)? En hoe zit het met de opwarming door de zon? Screens? 
Jeroen en Ivo hebben een bijeenkomst gehad over de inrichting van de gymzaal. 
De bouw zal na de bouwvak starten. Naar verwachting zal de gymzaal klaar zijn in maart 2018. 
- Kindcentrum: 
De school is van plan om zelf de voor- en naschoolse opvang én de peuterspeelzaal in school te 
faciliteren. Dit zal plaatsvinden  in het lokaal boven. We willen hier z.s.m. mee starten, wellicht v.a. de 
herfstvakantie. 
We zijn in overleg met kinderopvang “Kidts” om te kijken hoe we de voor- en naschoolse opvang kunnen 
organiseren. Zij hebben aangegeven dat ze al willen starten zodra er één aanmelding is.. 
- Missie/Visietraject 
Tip: Dit onderdeel in 2018/2019 aanpassen en goed vertalen in de schoolgids. 
 

 
5. Beleidsontwikkelingen 

-  Schooljaarplan 2017-2018 (ontvangen) 
Opmerking MR: we wensen meer koppeling tussen budget in het schooljaarplan en de begroting. Op die 
manier wordt de begroting meer transparant. 
Het schooljaarplan is goedgekeurd door de MR. 
-  Advies inzake opvolging Pierre door Jeroen (bijlage) 
Niels stelt een brief op met een positief advies omtrent de benoeming van Jeroen Tholen als directeur 
van onze school. 
 
 

21:30 uur – 22.00 uur: MR overleg 

 
6. Doorontwikkeling MR 

Notulen MR 
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- Cursus financiën 
We gaan hier niet aan deelnemen. 
 

7. Vaststellen volgende vergadering: dinsdag 12 september 20.00 uur. 
 

 
8. Rondvraag 

- Niels: terugkoppeling staking, hoe waren de reacties van de ouders? 
Er waren weinig/geen opmerkingen van ouders. 
We wachten af hoe de mogelijke staking verder vorm gaat krijgen. 

 

Actiepunten: 
 
- Stukje schrijven voor nieuwsbrief: Evelien. 

- Niels stelt een brief op met een positief advies omtrent de benoeming van Jeroen Tholen als directeur van onze 

school. Reactie per mail. 
 
 

Besluiten: 
 
 
Bij de notulen schrijven we vanaf nu telkens besluiten en actiepunten. 
 


