
OBS de Triolier    Notulen  MR vergadering 24-11-2020  

 

         Datum:24/11/2020 Tijd: 19.00-20.30 uur 
Aanwezig: Ruud, Lizette, Debbie, Ellen, Pascalle, Kitty 
Afwezig: - 
Notulist: Ellen 
   
Legenda: Instemming (I) / Besluit (B) Meningsvorming (M) 
 
 

01 Openen vergadering d.d. 27-10-2020 s a 

01.01 welkom.  Ruud opent de vergadering om 19.01 uur   

     

 

02 Vaststellen agenda s a 

02.01 Geen binnengekomen 
stukken 

Er zijn diverse tijdschriften binnen gekomen. De PMR bekijkt 
deze en geeft deze door waar nodig.  

  
 

PM
R 

     

 
 

03 Goedkeuren notulen dd  27-10-2020 s a 

03.01 Notulen 27-10-2020 Goedgekeurd via mail. Ellen checkt na een week of ze op de 
site kunnen.  

B  

     

 

04 MR intern s a 

04. Te regelen MR zaken [blijft open zie vorige notulen]    
 

 
 
 

     

 

05 Lopende zaken  s a 

05.01 Organisatiestructuur Navragen of hierin nog nieuwe ontwikkelingen zijn.  
Lopend ligt bij hogere organisatie, vertrouwen bij Karl dat dit 
nu goed opgepakt wordt.  
Er heeft een kort stuk in de teaminfo gestaan om het team te 
informeren.  

B PMR 

05.02 Taakverdeling/belasting 
personeel 

De taken zijn verdeeld, de gesprekken hebben allemaal 
plaatsgevonden en zijn naar ieders tevredenheid verlopen.  
V.w.b. de werkdrukgelden was de voorkeur van het team om 
de uren onderwijsassistent uit te breiden of een gymdocent 
aan te stellen. We zijn nog aan het kijken hoe we dit kunnen 
invullen. 
 
Rest budget werkdrukgelden, ca 10k? 6k wordt wordt 
ingezet voor onderwijs ass. 5,4k stakingsgelden io met team 
 
De gelden worden ingezet om de vakleerkracht gym aan te 
houden tot het einde van het schooljaar. Karl informeert de 
ouders hierover in het volgende koeriertje.   

I PMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PMR 
 

05.03 RI&E 
 

Verschuift naar de vergadering in oktober (zie notulen 22-06-
2020). Is reeds verstuurd in de mail van 11 juni. Voor de 
vergadering doornemen en te bespreken punten noteren. Karl 

B A 



wordt gevraagd bij dit punt aanwezig te zijn of vooraf 
schriftelijk zijn mening/aanpak betreffende deze punten te 
delen.  
De slide onderaan deze notulen is doorgenomen en 
besproken. Aandachtspunten worden meengenomen en 
opgepakt.  

-  

05.04 Investeringsbegroting / 
Begroting Materiële 
instandhouding 

Begroting is bekeken, Karl geeft korte toelichting op de 
begroting 
Begroting is door RBOB goedgekeurd. Er moet nog 
goedkeuring volgen van GMR en Raad van Bestuur.  

m r 

05.05 Vacature invulling Deze week vinden er gesprekken plaats. We zullen zien of er 
een geschikte kandidaat is.  

  

05.06 Begroting RBOB Naar verwachting is deze goedgekeurd.    

05.07 trendanalyse Deze is nog niet met het team besproken. Dit gebeurd tijdens 
de studiedag van 1 december.  
De analyse wordt gemaakt d.m.v. data, duiden, doelen, doen.  
Met het team wordt gekeken hoe de aandachtspunten het 
beste aangepakt kunnen worden. 

  

 

06 BVL s a 

06.01 Stand van zaken. Hier is geen nieuws over te melden.  
Bij de werkgroep wordt nagevraagd wat de stand van zaken 
is.  

B P 

06.02     

 
 

07 GMR s a 

07.01 Info & Mededelingen Hier is geen nieuwe informatie over.    

07.02     

 
 

08 Actielijst s a 

08.01  7 Rie en kan gesloten & 
8 kan ook gesloten  
9 is gedaan 
10 inspectierapport is nagelopen 
11 vacature is uitgezet 
12 bvl blijft staan 

  

08.02 Covid Hoe om te gaan met (extra) ontsmetten tafels, klinken etc? 
Er wordt via de richtlijnen gepoetst. De werkplekken van de 
leerkrachten krijgen extra aandacht.  

 K 

09 Agendapunten volgende vergadering s a 

     

09.02 Begroting RBOB Deze is ter info voor de MR.    

 

10 Rondvraag & sluiting s a 

10.01  Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  R 

 

 Vergaderdata 2020/2021 Notulist s a 

 22 september 2020 

27 oktober 2020 

24 november 2020 

Kitty 

Debbie 

Ellen 

B A 



19 januari 2021 

16 maart 2021 

18 mei 2021 

6 juli 2021 

Lizette 

Pascalle 

Kitty 

Debbie 

 

 


