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Agenda en notulen MR vergadering  

Datum: 11 april 2022 19.30 uur 

Locatie:  TEAMS 

Aanwezig: Marie-Anne, Miranda, Maaike, Lisanne, Suzanne en Corinne 

 

Speerpunten MR voor 2021/ 2022: 

- Verbeterde rapporten 

- Gezonde school 

- Betrokkenheid leerkrachtachterban 

 

1. Opening vergadering 

Corinne opent de vergadering  

 

2. Vaststellen Agenda deze vergadering 

 

3. Definitief maken onderwerpen voor MR scholing 10 mei.  

Relevante vastgestelde onderwerpen voor de scholing zijn: 

o Vraag 1: wat betekent De Triangel als een 1-pitter? En specifiek voor 

medezeggenschap?  

o Vraag 2: hoe realiseer je als MR in deze specifieke situatie echte medezeggenschap? 

o Vraag 3: welke accenten moeten leerkrachten leggen en welke de ouders? 

 

4. Stand van zaken m.b.t. aandacht voor leerkrachtachterban (leerkrachtgeleding) 

Als PMR (personeelsgeleding) zijn we alert wat er op de bouwvergadering vanuit MR aan 

bod moet komen. Voorafgaand aan een bouwvergadering is er overleg binnen PMR. 

 

5. RI&E/ veiligheidsmonitor. Terugkoppeling info vanuit DB.  

Omdat er in het najaar van 2021 een veiligheidsmonitor is afgenomen onder het personeel, 

was een enquête binnen RI&E van 8 april jl. niet nodig. Als MR vinden we het wenselijk dat er 

1x per 2 jaar een Quick-scan door Arbomeester wordt afgenomen zoals we lezen in het 

gezondheidsbeleid.  

 

6 MR avond. Wanneer en met welke inhoud? 

We besluiten dat een MR avond naar volgend schooljaar wordt verschoven.  

      

7. Stukken school ter advies/ instemming / kennisgeving 

- Bestuur formatieplan 

Is uitgesteld op advies van Dyade, financieel adviesbureau.  

- Formatie (personeel) 
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Er is een interne vacature uitgezet voor een intern begeleider voor de groepen 1 en 2 

- Vakantierooster  

Het valt ons op dat er veel marge uren per schooljaar zijn, als ook over een periode 

van 8 jaren voor de groep die volgend jaar in groep 8 zit. We vragen directie om 

extra uitleg. 

- Gezondheidsbeleid  

We stellen vast dat het geen actueel stuk is en zaken nog aangepast moeten 

worden. 

- Zorgplan  

We stellen vast dat het zorgplan er goed en zorgvuldig uitziet.  

- Jaarverslag algemeen  

We hebben geen aanvullingen. 

- Verantwoording Algemeen Bestuur  

We hebben geen aanvullingen. 

 

 

8. Signalen vanuit achterban: 

o Ouders 

o Mogelijkheden voor studiedag op vrijdag zijn niet wenselijk. 

 

o Leerkrachten: 

o Formatie nieuwe groepen 3 

Om de zorg goed te verdelen over de beide groepen 3 wordt er zorgvuldig 

gekeken hoe we van 4 groepen 2, twee evenwichtige groepen gaan vormen.  

 

o DB: 

o Vacature IB-er: wie van PMR sluit bij procedure aan? 

Corinne sluit aan. 

 

 

8. Mededelingen/ Rondvraag  

- Type cursus. Er zijn 2 groepen gestart. 

- Volgende vergadering is BMR op 16 juni op de Triangel. De begintijd wordt 

nagevraagd. 

 

 


