Notulen
MR
Datum:

Maandag 13 mei 2019

Aanvang:

19:00 uur

Locatie:

Personeelskamer BS De Triangel

Volgende vergadering:

19 maart 2019

Aanwezig:

Andrea Larmit, Lias Stassen, Linda Vankan, Jeroen Tholen, Paul Bartelink (tot 19.50
uur), Evelien Vangangel
Anouk Daniels

Afgemeld:

19:00 uur – 20.30 uur: Agenda overleg met directeur
1.

Opening door de voorzitter
Eventuele aanvulling van de agenda.

2.

Notulen van de laatste MR – vergadering

3.

Mededelingen

4.

Uitbreiding van schooltijd voor groep 1
De oudergeleding moet instemming geven, indien school de lestijden van groep 1 wil uitbreiden met de
vrijdag-ochtend. Er zijn verschillende kanten belicht en het definitieve oordeel wordt teruggekoppeld,
zodra de voltallige oudergeleding van de MR zijn stem heeft gegeven. Hiervoor hebben ze meer details
nodig wat betreft de onderbouwing van deze keuze.
Mocht de uitbreiding van lestijd in groep 1 doorgaan, wordt er verwacht dat er duidelijk gecommuniceerd
wordt waar die tijd later (in de hogere groepen) vrijkomt.
Studiedagen moeten zo vroeg mogelijk worden doorgegeven, zodat ouders hier rekening mee kunnen
houden. Het moet ook duidelijk uitgelegd worden wat studiedagen inhouden.

5.

Personele wijzigingen
De 2 vakdocenten bewegingsonderwijs (2 fte) voor het cluster Meerssen zijn aangesteld. Concreet voor
de Triangel betekent dit dat van de twee bewegingslessen die er worden gegeven er 1 wordt verzorgd
door de vakdocent.
Ruud daalt in in de formatie van de Triangel. Daarnaast is er vacature voor 0,6 fte leerkracht (heeft
inmiddels een kennismakingsgesprek plaatsgevonden) en 0,4 fte onderwijsondersteuner. Vanwege
interne wijziging(en) zullen er vervroegde verkiezingen binnen de MR moeten plaatsvinden. De interne
mobiliteitsronde duurt tot 1 juni 2019.
Voordat het plan van de formatie op Isy komt, zal Jeroen dit naar de MR mailen.

6.

GMR 18 juni Miquel Eijnwachter (O) en Sylvia Voeten (P):
- Hoe ziet de MR de GMR?
- Wat verwacht de MR van de GMR?
- Wat kunnen MR en GMR voor elkaar betekenen?
We missen een jaarverslag/ besluiten- en actielijst/ notulen van de GMR die op een centrale plek terug
te vinden zijn. Dit koppelen we terug tijdens hun bezoek.

7.

Ontwikkelingen:
Schoolgids traject schoolgids 19-20)

-

De MR ontvangt uiterlijk 11 juni de schoolgids. Eventuele opmerkingen kunnen dan al aan Jeroen
doorgegeven worden en op de vergadering van 18 juni besproken worden. De publicatie op de
website kan dan voor de zomervakantie plaatsvinden.
Nieuwe methodieken / Ict
Overleg met de gemeente: zorg, locatiebeleid
Wet AVG

8.

Vinger aan de pols:
- communicatie
- Pestprotocol
- Schoolplanontwikkeling
- Werkdruk (taakbeleid)
- Schoolondersteuningsprofiel
- Kindcentrum
De VVE scholing voor de peuterspeelzaal en kleuterleerkrachten is inmiddels afgerond.
- Schooljaarplan --) definitieve versie
Idem aan schoolgidsprocedure.
- Missie en visie
Bureau Irisz is aangesteld om de Triangel te ondersteunen bij het borgen van dit traject. De eerste
sessie heeft tijdens de laatste studiedag plaatsgevonden.
-Verkeersveiligheid: De taxi’s van de BSO parkeren nog op een plek waar het niet mag. Evelien heeft ze
al een paar keer aangesproken. Jeroen heeft aangegeven bij de wijkagent dat het goed is om voor 8:30
uur en 15:00 uur te controleren.

9.

Beleidsontwikkelingen:
- begroting 2019-2020 en gevolgen voor de personele bezetting
- personele ontwikkelingen, formatie

10. Vaststellen volgende vergadering
18 juni is de volgende vergadering. Het schoolplan en de schoolgids zullen dan op de agenda staan.

11. Rondvraag

Actiepunten:
- 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)
-Jeroen zal aan Evelyn doorgeven dat ze de OV als klankbord gebruikt over het gebruik van Isy en de behoefte
aan informatie via een nieuwsbrief.

Rooster van aftreden:
Aftredend per …….

Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

1 januari 2019

Andrea

Evelien

1 januari 2020

Linda

Anouk

1 januari 2021

Lia

Paul
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