
 

Datum: 9 april 2018 

Aanvang: 20:00 uur 

Locatie: Personeelskamer BS De Triangel 

Volgende vergadering: NNB 

Aanwezig:  

 

Afgemeld: 

Evelien Vangangel, Jolanda Selder, Miranda Last, Andrea Larmit, Miranda Tillie, 

Anouk Daniels, Linda Vankan, Jeroen Tholen, Evelyn (toelichting zorgplan) 

 
20:00 uur – 21.30 uur: Agenda overleg met directeur  

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

2. Notulen van de MR - vergadering 6 maart 2018 
Evelien: de actiepunten staan er dit keer niet onder. 
 

3. Foto van MR-leden gemaakt; deze komt in de eerstvolgende nieuwsbrief. 
 

4. Zorgplan (toelichting door Evelyn) 
 

5. Ontwikkelingen: 
- Staking 13 april 

Leerkrachten die werken op vrijdag zijn op school of op de stakingslocatie. 

6. Vinger aan de pols: 
 

- Schooljaarplan: Jeroen geeft toelichting op aangepaste versie (met opmerkingen van leerkrachten) 
26 Juni definitieve versie op de agenda. 
 
- regelboekje: tussenevaluatie binnen komen: De volgende opmerkingen zijn gegeven: 
 
Positief: 

 Minder druk met auto’s (meer verspreid) 

 Kinderen vinden het prettiger, rustiger 

 Minder ruzie bij kapstokken 
 
Negatief:  

 Juist gevaarlijker; ouders laten kinderen uitstappen en rijden weg 

 Minder lang buiten spelen (sociale vaardigheden) 

 school duurt nu “langer” in de ogen van sommige kinderen 

 voor kleuters is het drukker met naar binnen komen 
 
Oplossing zou kunnen zijn om groep 5 via de ingang van 6,7,8 naar binnen te laten gaan.  

 Gedragsregels aanleren m.b.t. naar binnen gaan (niet dringen/duwen)  
  
Over het algemeen veel positieve reacties! Het is nog steeds een pilot, maar we zullen deze regel voorlopig 
blijven handhaven. 
 

7. Beleidsontwikkelingen: 
- begroting 2018-2019 en gevolgen voor de personele bezetting 
- personele ontwikkelingen 
Komende donderdag gaan we in het team verder vergaderen over de formatie. 

Notulen MR 
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Er is een vacature voor een leerkracht voor 0,6. INNOVO heeft bepaald dat directeur en IB’er de 
gesprekken voeren.  
Volgende MR vergadering komt dit terug op de agenda. 
 

8. Vaststellen volgende vergadering: 15 mei 
 

9. Rondvraag: 
Anouk had een compliment van een ouder doorgekregen over de papieren handdoekjes op de toiletten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten: 
 
- Stukje schrijven voor nieuwsbrief: Evelien (vanaf schooljaar 2017-2018). 
- resterende Vergaderdata schooljaar 2017-2018:  
15 mei 
26 juni 
- CAO toevoegen aan vinger aan de pols 
- Jeroen vraagt na of het zorgplan een punt voor de MR is. 
-Alert zijn op zaken waarmee we onze school kunnen profileren (bijvoorbeeld op de site laten weten dat we 
verschillende specialisten in huis hebben) 
-Alert zijn op zaken waarbij we transparant kunnen zijn naar ouders (d.m.v. stukjes in de nieuwsbrief)  
-Evelien vraagt na bij Ton Verhiel of het zorgplan goedgekeurd moet worden door de MR, dat de MR advies moet 
geven of dat we het zorgplan alleen ter info krijgen. 
-15 mei: cao basismodel/overlegmodel op de agenda plaatsen 
- 26 juni: bespreken definitieve versie schooljaarplan 

 
 
 
 
Rooster van aftreden: 
 

Aftredend per ……. Personeelsgeleding: Oudergeleding: 

1 januari 2019 Miranda L Jolanda 

1 januari 2020 Andrea  Evelien 

1 januari 2021 Linda Anouk 

 

Rolverdeling:  

Taken  

Voorzitter Evelien  

Notulen PMR 

 
 
 


