JAARVERSLAG MR DE TRIANGEL 2017-2018
Teamgeleding: Laura van den Boogaart, Mia Groenen, Marion Stassen (secretaris)
Oudergeleding: Will van Dijk, Marieke van Lieshout (vice-voorzitter), Robert Weijmans (voorzitter)
________________________________________________________________________________
De MR heeft gedurende schooljaar 2017-2018 6x vergaderd. Deze vergaderingen zijn steeds vooraf
gegaan door een clustervergadering in samenwerking met de MR van St. Jan (Leenderstrijp) en De
Talententoren (Sterksel).
De directie van de Triangel heeft de MR om advies en / of instemming gevraagd met betrekking tot en
de MR is geïnformeerd over jaarlijks terugkerende zaken als:
en tussentijdse wijziging van schoolgids
planning
-jaarplan/verslag
-verslagen en –notulen
Schoolontwikkelingsplan / Koersplan
Financiële begroting
Evaluatie van het directielandschap

LEDEN MR
Robert Weijmans
Marieke van Lieshout
Will van Dijk
Laura van den Boogaart
Marion Stassen
Mia Groenen

(zitting t/m 2019-2020)
(zitting t/m schooljaar 2018-2019)
(zitting t/m schooljaar 2018-2019)
(zitting v.a. 2011-2012)
(zitting v.a. 2012-2013)
(zitting v.a. 2014-2015)

In juli 2018 is contact geweest tussen Robert en Linda Mijs, waarbij Linda heeft aangegeven
belangstelling te hebben voor deelname in de MR vanaf schooljaar 2019-2020.
SCHOOLPLAN, BEGROTING en ARBO-JAARVERSLAG
In december 2017 heeft de MR ingestemd met het ARBO-jaarverslag en het Veiligheidsbeleid Social
Media. Over de financiële begroting voor 2018 is de MR geïnformeerd.
MR STATUTEN en REGLEMENT
Hierin hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan.
INFORMATIEMIDDEL
Communicatie van de MR naar de ouders gebeurde dit schooljaar voor het eerst via de Skozok App.
STAKING
In april 2018 heeft de MR haar steun uitgesproken aan de beslissing van de directie om deel te nemen
aan de landelijke stakingsdag.
FORMATIE
In mei 2018 heeft de MR ingestemd met het formatievoorstel zoals door de directie aangeboden, en in
juni is ingestemd met de formatie OOP en 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.
In dit jaarverslag is opgenomen de actie- en besluitenlijst van schooljaar 2017-2018.
Robert Weijmans
Voorzitter MR de Triangel

