
JAARVERSLAG MR DE TRIANGEL 2015-2016 
 
Teamgeleding: Laura van den Boogaart, Julianne Looijmans, Mia Groenen, Marion Stassen 
(secretaris)  
Oudergeleding: Roel van Balen, Will van Dijk, Marieke van Lieshout (vice-voorzitter), Robert Weijmans 
(voorzitter)  
________________________________________________________________________________  
 
De MR heeft gedurende schooljaar 2015-2016 6x vergaderd. Deze vergaderingen zijn steeds vooraf 
gegaan door een clustervergadering in samenwerking met de MR van St. Jan (Leenderstrijp) en De 
Talententoren (Sterksel).  
Het schoolbestuur van SKOzoK heeft de MR om advies en / of instemming gevraagd met betrekking 
tot jaarlijks terugkerende zaken als:  

en tussentijdse wijziging van schoolgids 

 

atieplanning 

-jaarplan/verslag  

-verslagen en –notulen  

Schoolontwikkelingsplan / Koersplan  
Financiële begroting 

Evaluatie van het directielandschap 

 

 
LEDEN MR 
De directie heeft bij aanvang van dit schooljaar bij de MR het verzoek ingediend bij om de 
lerarengeleding terug te brengen van 4 naar 3 leerkrachten. Dit is passend bij de afname van het 
leerlingenaantal over de afgelopen jaren en de daarbij behorende grootte van het personeelsbestand. 
De MR is hiermee akkoord gegaan; de oudergeleding zal daarmee ook van 4 naar 3 ouders worden 
teruggebracht. Deze wijziging gaat in met ingang van het schooljaar 2016-2017. 
Er zijn in het schooljaar 2015-2016 geen verkiezingen geweest. 
 
SCHOOLPLAN, BEGROTING en ARBO-JAARVERSLAG 
In november 2015 heeft de MR ingestemd met het schoolplan voor de periode 1 augustus 2015 tot 1 
augustus 2019, de financiële begroting voor 2016 en het ARBO-jaarverslag van de Triangel. 
 
MR STATUTEN en REGLEMENT 
Het MR reglement is in februari 2016 akkoord bevonden. 
 
DIRECTIELANDSCHAP  
In het schooljaar 2015-2016 werd de tweehoofdige directie van het cluster Triangel – St. Jan – 
Talententoren wederom ondersteund door Max Deuze op de Talententoren. Echter, deze invulling is 
niet blijvend. De MR wordt door de directie regelmatig geïnformeerd en volgt de ontwikkelingen 
aangaande het directielandschap. 
 
FORMATIE  
In juni 2016 heeft de MR ingestemd met het formatievoorstel zoals door de directie aangeboden, 
alsmede met de planning van de studiedagen. De MR hanteert hierbij steeds haar standpunt ‘zoveel 
mogelijk handen voor de klas’, waarbij de volledige onderwijsformatie ook ingezet wordt ten behoeve 
van de primaire onderwijstaak: lesgeven. De verdeling van het aantal leerlingen over de groepen 1 t/m 
8 in schooljaar 2016-2017 en de ruimte die door de directie was gevonden voor de inzet van 
onderwijsassistenten en optimale verdeling van OP over de groepen was conform dit standpunt. 
 
In dit jaarverslag is opgenomen de besluitenlijst van schooljaar 2015-2016. 
 
Leende, december 2016 
Robert Weijmans  
Voorzitter MR de Triangel 



 

 

 

12-07-2016 De MR heeft ingestemd met de formatie voor het nieuwe schooljaar  

12-07-2016 De MR heeft ingestemd met de schoolgids 2016-2017 

12-07-2016 Vergaderschema op de website publiceren 

12-07-2016 Zolang Laura met ouderschapsverlof is komen op toerbeurt andere 

collega’s in haar plaats naar een MR-vergadering 

01-06-2016 Het huishoudelijk reglement is vastgesteld 

01-06-2016 We stemmen in met het voorstel van de studiedagen 

06-04-2016 Voortaan wordt de agenda van de vergadering op de website gezet.  

01-02-2016 Het artikel van de MR dat in de TK gepubliceerd wordt, wordt elke keer 

ook op ons gedeelte van de site gezet. 

01-02-2016 We gaan akkoord met het nieuwe reglement van de MR. 

19-11-2015 De MR heeft ingestemd met het schoolplan voor de periode  

van 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2019 

19-11-2015 De MR heeft ingestemd met de financiële begroting voor 2016  

19-11-2015 De MR heeft ingestemd met het Arbo jaarverslag 2014-2015  

19-11-2015 Het jaarverslag van schooljaar 2014-2015 is akkoord. Het wordt met de 

Besluitenlijst 2014-2015 op de website gepubliceerd. 

19-11-2015 We gaan akkoord met het voorstel van de directie om het aantal leden 

van de MR te wijzigen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen er 3 

leden van de personeelsgeleding en 3 leden van de oudergeleding zitting 

hebben in de MR. 

 


