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Aanwezig: 

Directie: Mark, Mariëlle. 

Personeelsgeleding: Paula, Sharon, Annemiek, Warner. 

Oudergeleding:  Debby, Andjenie, Rudy, Frank. 

1.Welkom en opening 

Annemiek opent met een filmpje van ‘The Tree’ over de uitdaging aangaan. 
 
2. Vaststellen agenda 
Frank notuleert. 
 
3. Notulen en acties vorige vergadering 
In nieuw concept uitwerken.  
Vastgesteld bij deze, geen op/aanmerkingen. 
 
4. Mededelingen  
- Andjenie en Debby zijn de nieuwe (ouder)leden. Sharon is het nieuwe MR-lid vanuit de 

lerarengeleding. Ze worden allen welkom geheten. 
- Warner heeft zich verkiesbaar gesteld voor de GMR.  
 
5. Actualiteiten/Nieuws van de directie 
 
5.1 Koersplan 
Mark geeft toelichting op het concept Koersplan. Tijdens de volgende vergadering gaan we kijken of 
het Koersplan en Schoolplan conflicteren. De vorige versie van het Koersplan was erg op 
operationeel niveau ingestoken. De nieuwe versie is meer richtinggevend voor de komende 4 jaar. 
Het Koersplan wordt door de GMR vastgesteld.  
 
5.2 Schoolplan 2022-2026 
Zie 5.1 
 
5.3 Opdrachten ontwikkelteams 
De opdrachten van de Ontwikkelteams komen voort uit het jaarplan. Er worden korte toelichtingen 
gegeven over de actualiteiten van verschillende Ontwikkelteams.  

- Binnen het ontwikkelteam ICT is behoefte aan structuur. De Missie/Visie wordt boven-
schools opgepakt en deze uitwerken zal als basis gebruikt worden voor De Triangel.  

- Ontwikkelteam Kleuteronderwijs is bezig met het kleuterplein. In de herfst wordt gestart met 
de aanleg. 

- Taal en lezen. Er wordt een nieuwe methode (Technisch lezen) uitgerold. 
- Techniek. De methodiek rond de technieklessen moet uitgewerkt worden. 

 
De ontwikkelteams rapporteren om de twee maanden aan het gehele team. 
 
5.4 Evaluatie informatieavond 
De informatieavond en vooral het fysiek aanwezig zijn is als erg positief ervaren. Prettig om elkaar 
(weer) te zien. Afhankelijk van de gezinssituatie was het soms lastig om overal aanwezig te zijn. De 
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school was positief verrast over de hoge opkomst. Om een volgende keer dit beter te structureren 
wordt gezocht naar een betere aanmeldprocedure.  
Een tip voor een volgende keer is om een interactief programma te maken.  
 
5.5 Schoolnieuws 
Er is een toelichting op het schoolnieuws gegeven. Zoals in vele sectoren is het zoeken naar (geschikt) 
personeel erg lastig. Waarschijnlijk komt er binnenkort wel een nieuwe onderwijs assistent.  
 
5.6 BSO: onvoldoende mankracht, waardoor groepen mogelijk moeten sluiten 
Dit zou kunnen gaan gebeuren als de situatie niet veranderd. Er wordt gezocht naar oplossingen. 
Eenzelfde situatie geldt voor de TSO, maar daar lijkt nog meer tijd om het probleem op te lossen. 
 
5.7 Inzet Parro 
Parro heeft meer mogelijkheden in zich dan tot nu toe gebruikt worden. Dit jaar worden de 
verschillende mogelijkheden onderzocht en uitgeprobeerd. Een handleiding/korte instructie voor het 
gebruik volgt. 
 
 
6. Naar aanleiding van het werkplan MR te agenderen onderwerpen 

6.1 MR Werkplan Vergaderrooster 

Het Werkplan heeft een update nodig en wordt structureel geactualiseerd. Paula en Andjenie pakken 

dit op. 

 

6.2 MR Jaarverslag 

Het Jaarverslag is nog niet gereed en komt bij de volgende vergadering. 

 

6.3 Wensen scholing MR 

Op 21 en 23 november staan de basis- en vervolgtraining voor de (G)MR leden. Je kunt je zelf voor 15 

oktober bij Manon Companjen aanmelden.  

 

6.4 Schoolplan 

Het Schoolplan wordt bij de volgende vergadering behandeld.  

 

6.5 Jaarverslag Triangel vorig schooljaar 

Het Jaarverslag is behandeld in de vergadering van 20 juni 2022. 

 

6.6 Jaarplan De Triangel 

Het Jaarplan is behandeld in de vergadering van 20 juni 2022. 

 

6.7 Schoolgids 

De Schoolgids is (nagenoeg) klaar en wordt voor de volgende vergadering gedeeld.  
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6.8 Leerling telling 1 oktober 

Tot nu toe werd het aantal leerlingen op 1 oktober aangehouden als uitgangspunt. Dit is verschoven 

naar 1 februari. De trend voor De Triangel laat een dalende lijn van het aantal leerlingen zien. 

Doordat de komende 2 jaar grote groepen (nu groep 7 en 8) de school verlaten lijken er nu meer 

kinderen de school te verlaten dan zich aanmelden.  

7. Ingebrachte punten MR leden  

- 

8. Rondvraag met directie 
- Er is een nieuwe groepsfoto van de MR gemaakt. Deze zal op de site worden gezet.  

 
9. Wat willen wij met de MR 
- De nieuwe MR leden is gevraagd om tijdens de volgende vergadering aan te geven hoe zij 

naar de MR kijken.  
- Rudy is begonnen aan zijn 6e jaar als MR-lid. Hij geeft aan dat hij na dit jaar stopt als  

voorzitter.  
- De taakverdeling binnen de MR wordt volgende keer besproken.  
- De volgende vergadering start om 19:00 uur met een bak koffie met de OR.  
 
10. GMR  
- We hebben nog geen verslag van het GMR-overleg van 19 september ontvangen. 
- Doordat wij het afgelopen jaar geen vertegenwoordiging hadden in de GMR wordt een 

grotere afstand tot de GMR ervaren. Hopelijk gaat dit verbeteren door aanmelding van 
Warner en is er op die manier weer een directe lijn met de GMR.  

 
11. Communicatie met de achterban/ wat op te nemen in de nieuwsbrief ? 

Sharon zal een korte samenvatting maken van de vergadering en deze laten opnemen in de 

nieuwsbrief. 

Tijdens de komende vergadering willen we de frequentie van de nieuwsbrieven bespreken.  

 
13. WVTTK 
- De volgende vergadering staat gepland op 1 november en start om 19:00 uur. 
 
14. Rondvraag en afsluiting 
- 
 
BESLUITENLIJST 

Nr. Besluit Datum Instemming/advies/Goedkeuren 
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ACTIELIJST 

Nr. Actie Datum Wie 

1 Koersplan en Schoolplan op de agenda voor volgende 
vergadering 

1-11-22 Rudy 

2 Updaten (en actueel houden) Werkplan MR 1-11-22 Paula/Andjenie 

3 Opstellen en delen Jaarverslag MR 1-11-22 Rudy 

4 Indien gewenst zelf opgeven voor basis- en 
vervolgscholing MR 

15-10-22 Allen? 

5 Schoolgids op de agenda voor volgend overleg 1-11-22 Rudy 

6 Nieuwe groepsfoto MR op de site plaatsen 15-10-22 Paula 

7 Nieuwe leden geven beeld over de MR tijdens volgende 
vergadering 

1-11-22 Sharon,Debby, 
Andjenie 

8 Nieuwe voorzitter MR kiezen Voor 21-
6-22 

Allen 

9 Taakverdeling binnen MR op agenda volgend overleg 1-11-22 Rudy 

10 Korte samenvatting voor nieuwsbrief opstellen 15-10-22 Sharon 

11 Frequentie nieuwsbrieven op agenda volgend overleg 1-11-22 Rudy 

 


