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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Triangel
voor het schooljaar 2015-2016. In haar jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen
waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Een MR zorgt voor het controleren van beleid en moet instemming of advies geven ten
aanzien van schoolse zaken.
Missie
Wij willen als MR een constructieve bijdrage leveren aan optimaal onderwijs en de
onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van kinderen, ouders en
personeel. Onmisbaar voor kwalitatief goed christelijk onderwijs is een veilige en
prettige omgeving voor kinderen waar veiligheid, geborgenheid, zorg voor elkaar en
openheid aanwezig zijn. Het uitgangspunt “God liefhebben en van je naaste houden
als van jezelf”, geeft richting aan onze missie.
Visie
Wij willen een volwaardige gesprekspartner zijn voor directie, team en ouders.
Daarvoor is het van belang om van alle zaken vroegtijdig op de hoogte te zijn en
hierin ook actief betrokken te worden om ons advies en standpunt te geven.
We willen voor alle partijen een aanspreekpunt zijn om verbetering op allerlei
terreinen, binnen school en bestuur, mogelijk te maken.
We willen een goed werkend orgaan binnen de organisatie zijn waar naartoe openlijk
gecommuniceerd wordt en die actief betrokken is om schoolse en bestuurlijke zaken
goed te laten functioneren.
Samenstelling in 2015-2016
De MR bestaat uit leerkrachten (4) en ouders (4). De directie maakt geen onderdeel
uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.
Leerkrachten: Annemiek Ammerlaan, Ingrid van Eijkel, Mariëlle van Heeringen (GMRlid namens leerkrachten), Willemijn Martin.
Ouders: Jan Hopman (voorzitter), Peter van Hartingsveldt, Marcel de Schipper en
Marco den Hollander (GMR-lid namens ouders).
Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd. De agenda kent een aantal
jaarlijks terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele
ontwikkelingen op school, de besluiten uit de GMR en de lopende meerjarige
veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal
onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de
begroting, de formatie e.d. De notulen van de MR zijn beschikbaar via de website van
de school (www.cbsdetriangel.nl/ouders/medezeggenschapsraad/).
Communicatie met ouders
Op verschillende manieren communiceert de MR haar werkzaamheden. De notulen
worden op de site geplaatst en zijn voor iedereen beschikbaar. In het Triangelnieuws
verschijnt steeds een kort berichtje over de vergadering. Ouders kunnen met vragen
en opmerkingen altijd terecht bij de leden van de MR of via de mail
(mr@cbsdetriangel.nl).
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Behandelde onderwerpen in het schooljaar 2015-2016
1. Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
De MR heeft in 2014 ingestemd met het Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Per
1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs van start gegaan. De school heeft een
profiel opgesteld met de mogelijkheden voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
Uitgangspunt is dat ieder kind recht op onderwijs heeft. De komende jaren zal blijken
hoe het passend onderwijs gestalte krijgt, ook binnen de Triangel.
2. Evaluatie veranderingsparagraaf 2015-2016
In de veranderingsparagraaf zijn actiepunten opgenomen waarmee de school aan de
slag wil tijdens een schooljaar. Daarbij zijn ook punten opgenomen die in eerdere
veranderingsparagrafen staan opgenomen omdat dit langdurige trajecten betreft.
Door de punten uit de veranderingsparagraaf jaarlijks te evalueren wordt de stand
van zaken c.q. voortgang zichtbaar en is continuïteit gewaarborgd.
3. Hoogte ouderbijdrage ouderraad 2015-2016
De ouderraad voert vele activiteiten op school (denk aan vieringen, schoolreisjes e.d.)
uit. De ouderraad is erin geslaagd de ouderbijdrage, net als de afgelopen jaren, vast
te stellen op € 20,-. De MR stemt hiermee in.
4. MR basiscursus
Ieder jaar wordt een basiscursus rechten en plichten medezeggenschap aangeboden
aan nieuwe leden van de MR en leden die graag een herhaling willen. Deze cursus
wordt geïnitieerd door de GMR. Het blijkt altijd weer een goede en waardevolle start
voor nieuwe leden. De cursus wordt jaarlijks verzorgd door de Onderwijsbond van het
CNV. Vanwege te weinig aanmelding is de cursus dit schooljaar geannuleerd.
5. MR Werkplan 2015-2016
Het werkplan is geëvalueerd en aangepast aan de nieuwe samenstelling van de MR.
Dit betekent dat de taken opnieuw zijn verdeeld binnen de MR.
6. Schoolbegroting kalenderjaar 2016
De begroting 2016 is gebaseerd op de cijfers van de afgelopen drie jaar. Binnen de
materiële begroting heeft de directeur een bepaalde vrijheid; hij kan enigszins flexibel
omgaan met de verschillende posten.
7. Ontmoeting andere MR-leden
Vanuit de GMR is voor de leden van de MR op 14 april 2016 een thema avond over
Sociale Media georganiseerd. Vanuit onze MR waren 4 leden aanwezig.
8. Vragen van ouders
Gedurende dit seizoen zijn verschillende vragen van ouders gesteld aan leden van de
MR of via het MR emailadres (mr@cbsdetriangel.nl). Deze vragen zijn door de MR
behandeld en individueel beantwoord aan de desbetreffende ouders.
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9. TSO
De kascontrole van de TSO heeft plaatsgevonden en is in orde bevonden. De tussen
schoolse opvang wordt dagelijks enthousiast verzorgd door vele vrijwilligers; alleen
dankzij hun inzet kan de opvang in haar huidige vorm voortbestaan.
Halverwege het schooljaar zijn we gestart met een geautomatiseerd systeem: TSOassistent http://www.tso-assistent.nl/
Groot voordeel is dat we niet meer met contant geld hoeven te werken maar via
automatische incasso.
Ouders kunnen zelf inloggen en aangeven wanneer ze gebruik willen maken van het
overblijven en eventuele wijzigingen doorgeven. Het tarief van 2,00 euro per keer per
kind is goedgekeurd door de MR.
10.
Vakantierooster 2016-2017
De MR heeft ingestemd met het vakantierooster voor het volgend schooljaar.
11.
Formatieplan 2016-2017
De MR heeft ingestemd met het door de directeur voorgelegde formatieplan. Ieder
jaar weer is het een puzzel om de formatie rond te krijgen. Dit jaar in het bijzonder,
omdat de school nu weer groeit, maar de formatie is gebaseerd op het leerlingaantal
van een half jaar eerder.
Ten slotte
De MR wil graag samen met school en ouders op weg om de mogelijkheden van onze
kinderen tot bloei te laten komen. Ook in het komend schooljaar dragen wij hieraan
graag ons steentje bij.
Jan Hopman, voorzitter MR 2015-2016
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