
 

 

Datum: 20 november 2018 

Aanvang: 19:00 uur 

Locatie: Personeelskamer BS De Triangel 

Volgende vergadering: 15 januari 2019 

Aanwezig:  

 

Afgemeld: 

Evelien, Anouk, Jolanda, Miranda, Andrea, Linda, Jeroen  

 

- 

 
19:00 uur – 20.30 uur: Agenda overleg met directeur  

1. Opening door de voorzitter 
-het maken van de agenda… kan dit overgenomen worden door een ander lid? 
-notuleren eventueel rouleren ouders/personeel? 
Na de verkiezingen wordt dit opnieuw besproken. 
Jolanda stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. 
 

2. Notulen van de MR – vergadering 9 oktober 2018 
Mailadressen van MR zijn aangepast. 
 

3. Pestprotocol 
Pestproblemen na school, wat doen we er mee? 
Als er na school iets gebeurt, mogen ouders dit zeker melden op school. 
 
We zijn m.n. preventief bezig, o.a. vanuit Leefstijl. 
Pestprotocol: het pestprotocol vanuit Innovo wordt momenteel door de pestcoördinatoren onder de loep 
genomen en meer op de Triangel toe geschreven. Als dit klaar is, wordt het nog binnen het team 
teruggekoppeld en dan naar ouders gecommuniceerd. 
Hierin wordt ook opgenomen hoe om te gaan met pestproblemen buiten school. Leerkrachten vinden het 
fijn om te horen als er buiten school iets gebeurd is, zodat hier tijdens schooluren ook op gelet kan 
worden. 
 

4. Verkiezingen 
Jolanda stelt zich niet herkiesbaar. 
Dat betekent dat er verkiezingen moeten worden gehouden. 
Commissie: Evelien en Andrea. 
Data: het verkiezingsbericht gaat via Andrea uiterlijk maandag 26 november de deur uit via Isy. Ouders 
kunnen zich opgeven t/m maandag 3 december. Stemmen kan (indien nodig) van maandag 10 tot 
woensdag 19 december. 

 
5. Ontwikkelingen: 

- Schoolgids 18-19 (Stand van zaken, vooruitblikken traject schoolgids 19-20):  
De schoolgids is goedgekeurd door de MR. 

- Nieuwe methodieken: 

Technisch lezen: Station Zuid loopt. We zullen nu binnen het team e.e.a. gaan afstemmen, i.v.m. 

een goede doorgaande lijn.  

WO: vóór de Kerst maken we hierin een definitieve keuze. 

- Overleg gemeente: Onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom school. We hopen dat ouders 

zich n.a.v. het filmpje en de enquête, opgeven om mee te denken.  

- Zorg: er wordt dit schooljaar een nieuw SOP (School-ontwikkelings-plan) opgesteld. Volgende 

vergadering agenderen. 

Notulen MR 
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- Wet AVG: ISY-ervaringen: Het was even wennen, maar nu is het prettig en fijn. Alles staat 

overzichtelijk op een rij. 

6. Vinger aan de pols: 
- Schoolplanontwikkeling: volgt 2e helft van het schooljaar. 
- Werkdruk/taakbeleid - 
- Schoolondersteuningsprofiel: volgende vergadering, 
- Kindcentrum: er is een VVE bijeenkomst op gemeentelijk niveau geweest. In februari, maart en april 
volgen 3 bijeenkomsten (scholing) om het nog meer kracht bij te kunnen zetten.  
- Missie en visie: afgelopen week is de werkgroep samen geweest. In februari gaan we scholen 
bezoeken. We willen de visie/ missie/ doelen e.d. visueel maken.  

 
7. Beleidsontwikkelingen: 

- begroting 2018-2019 en gevolgen voor de personele bezetting: onderhoud van de scholen wordt in de 
toekomst bovenschools geregeld.  
- personele ontwikkelingen, formatie: Innovo is bezig met het werven van 30 fte leerkrachten en 10 fte 
ondersteuners.  
-Communicatie over stagiaires of thuisschoolmedewerkers evt. op een prikbord of via Isy, zodat het 
duidelijk is wie er allemaal op school rondlopen. 

 
8. Vaststellen volgende vergaderingen: 19u. 

dinsdag 15 januari 
dinsdag 19 maart 
maandag 13 mei 
dinsdag 18 juni 

 
9. Rondvraag: 

Jeroen: is het wenselijk om namens de MR berichten op Isy te plaatsen? Ja, handig voor een oproep 
van de verkiezing. 

 

Actiepunten: 
  
-Jeroen deelt het handboek voor de MR uit. 
- Stukje schrijven voor nieuwsbrief incl. nieuwe foto: Evelien. 
- 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)  

 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 + oudergeleding. 

 

 


