Notulen MR vergadering 18 september 2017
Aanwezig: Jeannet, Trudy, Vera, Valerie, Tom, Debbie, Jasper (t/m item 10) Ingrid
Afwezig: Nick
Aanwezig Aspirant-leden oudergeleding MR: Kim, Nancy
Afwezig: Arjan
Notulen: Ingrid
1. Opening.
Jeannet opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom aan Trudy voor de
laatste keer en een speciaal welkom aan Vera, Valerie, Jasper en de toekomstige leden voor de
eerste keer.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen 20-6-2017.
Punt 5 continuïteit: reïntegratie personeel bij de kleuters. Daar is in de directieoverdracht tussen
Ellen en Jasper over gesproken. In de toekomst zal gekeken gaan worden naar de belangen van
de groep versus de belangen van de persoon die reïntegreert. De belangen van de groep gaan
voor.
De notulen zijn verder akkoord.
4. Voorstellen Jasper Rodenberg
Jasper stelt zich kort voor en vertelt wat over zichzelf en zijn loopbaan tot nu toe.
Hij zal op uitnodiging naar de MRvergadering komen en dan aanwezig zijn bij de punten die
toelichting van de directie vragen of als de directie zelf agendapunten inbrengt.
5. Start nieuwe schooljaar.
De terugblik op de eerste drie weken is positief. Alle groepen hebben toch rustig kunnen starten
ondanks de afwezige leerkrachten. In gr 5 staat nu een vervanger, meneer Jordy. Over een paar
weken moet er een nieuwe vervanger komen want Jordy gaat 7 weken reizen. Hoe we die 7
weken moeten gaan overbruggen daar is Jasper nog mee bezig. In groep 3 staat een vervangster
die zolang kan blijven als nodig is. Voor de administratie hebben we ondersteuning van de
administratieve kracht van basisschool de Stappen.
Jasper is nu druk bezig met de kennismakingsgesprekken met alle leerkrachten. Hij wil ook
zoveel mogelijk ouders en kinderen leren kennen. Jasper is bezig met een 100dagennotitie.
Daarin staan zijn bevindingen uit deze periode en als de notitie klaar is dan wordt die
gepresenteerd aan alle belanghebbenden.
De impulsklas is gestart. Nancy vertelt verder want zij neemt deel met haar zoon. Nancy en
Roano zijn zeer enthousiast. Jasper vindt de grote betrokkenheid van de ouders een grote
kracht. Het is nu nog een pilot en hierna moet het goed geëvalueerd worden. De impulsklas
wordt nu gefinancierd door Plein013
De app van de Triangel gaat binnenkort de lucht in. Zo kunnen we op een moderne en snelle
manier met de ouders communiceren. Er is veel mogelijk via de app: foto's plaatsen, brieven aan
ouders, ziekmeldingen doorgeven, verlof aanvragen enz.
6. Staking 5 oktober
Het college van bestuur ondersteunt de stakingsactie. Het xpectevent dat op die dag gepland
stond gaat niet door. Voor de leerlingen maakt het niet uit want op die datum waren zij al vrij.
Jasper gaat wel een brief naar alle ouders sturen met daarin de uitleg over wat de actie en de

daaraan gekoppelde staking precies inhouden.

7. Jaarplanning MR.
De jaarplanning wordt uitgedeeld en bekeken.
8. Activiteiten verkeer.
Kim gaat met Harrie en Jasper in overleg om de verkeersactiviteiten voor onze school in goede
banen te leiden zodat het vele werk dat de laatste jaren door haar is verzet niet verloren gaat.
9. CAO
De CAO en de afspraken die wij op de Triangel hierover hebben gemaakt moeten geëvalueerd
worden. Dat gaan we doen middels een enquête. Jasper doet het verzoek om het in te vullen met
alleen ja of nee zonder verdere opmerkingen. Jeannet en Ingrid voeren het verder uit.
10. Check vergaderdata 2017/2018
De vergaderdata staan al wel op de kalender maar door omstandigheden zijn we genoodzaakt
enkele data te veranderen van maandag naar dinsdag. De nieuwe data zijn als volgt:
31 oktober , 11 dec, 6 feb, 20 maart, 14 mei, 19 juni.
Jasper verlaat de vergadering en vraagt nog of elk MR -lid een klein stukje over zichzelf wil
schrijven waarin men zich voorstelt en de motivatie waarom men in de MR zit. Dat kan dan bij het
onderdeel MR op de site van school.
11. Verkiezingen oudergeleding
Er is maar een plek voor de oudergeleding en we hebben drie kandidaten. Deze drie kandidaten
gaan nu een stukje schrijven waarin ze zich voorstellen en hun motivatie voor zitting in de MR.
Alle ouders van school kunnen dan hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun keuze. Degene
met de meeste stemmen komt in de MR.
12. Ouderbijdrage
De standaardbrief voor de aanmelding van nieuwe lln is klaar.
De begroting en het financieel jaarverslag gaan rond 1 oktober naar de ouders toe met het
verzoek om de ouderbijdrage te betalen. Het bedrag blijft 25 euro.
13. GMR
De notulen staan op de portal.
14. Postmap
Wat er nog inzit blijft erin zodat de nieuwe leden dat nog kunnen lezen. Het wordt aangevuld met
de nieuwe post. Valerie neemt de map als eerste mee.
15. Overdracht taak penningmeester
Trudy is penningmeester en Valerie neemt deze taak over.
16. Basiscursus MR
Jeannet gaat in de GMR inbrengen dat we drie kandidaten hebben voor een een basiscursus

MR, en een kandidaat voor de cursus gevorderen.
17. Afscheid Trudy
Jeannet gaat nog even kort speechen. Trudy: "Ik ga alles heel erg missen."

18. Rondvraag
Er is niks voor de rondvraag
19. Sluiting
Jeannet sluit de vergadering om 21.53 uur.

