Notulen MR
Datum:

Dinsdag 29 september 2020

Aanvang:

19:00 uur

Locatie:

Basisschool Triangel Ulestraten

Volgende
vergadering:

10-11-2020

Aanwezig

Jeroen Tholen (JT), Ruud Roumen (RR), Lia Stassen (LS), Miranda Tillie (MT), Paul
Bartelink (PB), Suzanne Lakens (SL), Neill Claessen (NC)

Afgemeld:

-

19:00 uur – 22:30 uur:
1. Opening door de voorzitter
- Speciaal woord van welkom voor de nieuwe leden, SL en MT.
- Beiden stellen zich kort voor en hun drijfveer om zitting te nemen in de MR
2. Eventuele aanvulling van de agenda.
- Hygiëne in relatie tot Corona. Er blijkt nog steeds een vraag open te staan hoe het kan dat er vanuit Innovo
extra financiële middelen ter beschikking zijn en er vanaf de werkvloer wordt aangegeven juist minder uren te
krijgen voor het poestwerk, ter wijl dit juist meer zou moeten zijn. Navraag / melding bij GMR
3. Vaststellen notulen van de laatste MR – vergadering, 30 juni 2020
- Geen opmerkingen op notulen, notulen vastgesteld.
- Publicatie vastgestelde notulen op de website van BS de Triangel Ulestraten
4. Mededelingen:
Nog openstaand vanuit vergadering 30-6-2020
- Mailbericht vanuit MR leden (leerkrachten en ouders) naar GMR, met als aandachtspunten: veiligheid en
hygiëne / vervangingsfonds, opheldering voor toekomsten vraag waar gereserveerde budget is gebleven. PB
zorgt voor bijdrage vanuit ouders.
- Tevredenheidsonderzoek is echt verzonden, komt wel nog een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen
- Uitnodigen van lid GMR naar aanleiding van actie 15
5. Actielijst / openstaande acties vorige vergadering(en)
Bijzonderheden:
- 3: PB licht op verzoek van voorzitter toe wat deze actie nog zou inhouden. Actie kan worden afgemeld
- Uitnodigen van lid GMR naar aanleiding van actie 15
- nieuwe acties toegevoegd
6. Ingekomen stukken:
o Mailbox MR
- Aanmeldingen kandidaten MR
7. Vergaderschema schooljaar 2020-2021
Gezamenlijk wordt onderstaand vergaderschema 6x / schooljaar vastgesteld:
o 29-9-2020
19:00 uur
o 10-11-2020
19:00 uur
o 26-1-2021
19:00 uur
o 9-3-2021
19:00 uur
o 18-5-2021
19:00 uur
o 6-7-2021
19:00 uur

8. Vervangingsregeling geen vervangers / geen financiële middelen), actie naar GMR?
Er ontstaan diverse tegenstrijdige berichten. Er wordt vernomen dat Innovo niemand nodig heeft en tegelijkertijd
zit men te springen om vervangers. Vacatures worden niet / kunnen niet worden ingevuld.
Triangel heeft dit in de formatie al zo goed mogelijk opgelost maar is niet 10% solide.
Inzet onderwijsondersteuner(s)
Gevraagd wordt naar transparantie vanuit Innovo, te meer omdat er extra geld beschikbaar was. Waar is dat dan
aan opgegaan als er geen vervangers zijn?
Lid GMR uitnodigen en verantwoording voor gemaakte keuzes afleggen / mail naar GMR hierover.
9. Plan onderwijs aan verplichte thuisblijf leerlingen
- Er is geen kant en klaar draaiboek beschikbaar, te meer omdat de leerlingen gaande weg het jaar staads verder
in de leerstof komen. Dit onderwerp is wel in de teamvergadering besproken en heeft inmiddels de aandacht.
- Bovenbouw / middenbouw kan zelfstandig de weektaak maken en werken met Snappet e.d.
- Onderbouw zal een programma krijgen
10. Enquête schooltijden, vervolg
- Schooltijden; na herfstvakantie nog volgens coronaprotocol, tot nader te bepalen datum, afhankelijk van
regelgeving overheid -> communicatie via Isy
- Vooronderzoek onder de leerkrachten inzake nieuwe schoolrooster, voorkeur team
- Vraag of de enquête bindend / adviserend is wordt onderzocht
- Vaststellen minimale respons voor vaststellen uitslag
- Wordt opnieuw op de agenda geplaatst vergadering 26-1-2021
11. Vinger aan de pols:
12. Rondvraag
- PB: leren in lockdown, is opgenomen in punt 9
- PB: vervangingsronde / zittingstermijn MR leden, wie is eerstvolgende
- NC: verkeersveiligheid rondom school; JT geeft aan dat dit bij de gemeente ligt, plannen zijn er genoeg, daden
ontbreken tot heden. JT zal er nogmaals aandacht voor vragen.
Naam
Andrea Larmitt
Evelien van Gangel
?
?
?
Wesley Eggen
Anouk Daniels

Afgetreden
01-2019
01-2020
01-2019
01-2018
?
06-2020
05-2020

Vervangen door
Ruud Roumen
Neill Claessen
Paul Bartelink
Anouk Daniels
Lia Stassen
Miranda Tillie
Suzanne Lakens

Zitting tot
01-2022
01-2023
01-2022
01-2021
?
?
?

Er zitten nog enkele gaten in de lijst en er zijn mensen voor de het daadwerkelijk verlopen van de termijn
vervangen. Checken van huishoudelijk regelement hoe hiermee om te gaan.
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