
 

Datum: Dinsdag 10 november 2020 

Aanvang: 19:00 uur 

Locatie: Video (Microsoft Teams o.g.) 

Volgende 
vergadering: 

26-1-2021 

Aanwezig:  
 
Afgemeld:                      

Jeroen Tholen (JT), Ruud Roumen (RR), Lia Stassen (LS),  Paul Bartelink (PB), 
Miranda Tillie (MT), Suzanne Scheres (SS), Neill Claessen (NC).  
- 

 
  

 

1. Opening door de voorzitter 

Door Covid19 is deze vergadering via video en derhalve niet openbaar 

 

2. Eventuele aanvulling van de agenda.  
Geen aanvullingen op de agenda 
 

3. Notulen MR – vergadering 29-9-2020 
Notulen vastgesteld met toevoeging in deze vergadering vermelde leerlingaantal van 173 per teldatum 
oktober 2020 

 
4. Mededelingen 

Geen mededingingen 
 

5. Actielijst 
Acties vorige vergadering afgehandeld (nummer 15-19) 
Actie 19: zakboek MR (aanwezig op school) vermeld dat een enquête adviserend is zodat een voltallig 
MR kan adviseren bij veranderingen in beleid school 

 
6. Ingekomen stukken / Mailbox MR 

Geen ingekomen stukken 
 

7. Verzonden brief / vragen GMR 
GMR lid is uitgenodigd, niet aanwezig bij de vergadering 
GMR was blij met de brief en de gestelde vragen. Toestemming gevraagd om de vragen aan de Raad 
van Bestuur voor te leggen. Voltallige vergadering is akkoord om de vragen voor te leggen. 
Blijft agendapunt zolang de vragen niet zijn beantwoord. 
 

8. Inspectiebezoek 
JT geeft een toelichting op het bezoek, dat niet fysiek plaats heeft gevonden, maar per videoverbinding.  
3 verbeterpunten besproken  
Centrale thema; zicht op leerlingenpopulatie / kwaliteitsverbetering 
Duidelijke doelen en keuzes  
Ambitie helder en duidelijk geformuleerd 
Duidelijke stijging in resultaten te zien -> leerlingenzijn zich bewust van hun eigen bijdrage aan de eigen 
ontwikkeling 
Goed meetbaar maken en houden van bv. eigen verantwoordelijkheid leerlingen door kindgesprek 
 

9. Pauzes en schoolpleinbeleid (was agendapunt 9 en 10) 
Diverse ouders geven aan dat de pauzes vaak te kort zijn om voldoende te ontspannen, ontspanning is 
tijdsgebonden. 
15 minuten eten / 15 minuten buitenspelen v.v. per groep eigen buitenspeelmateriaal 
Toezicht bij toerbeurt door OA / IB / directie 
Er is ruimte voor extra ontspanning in de klas 

Notulen MR 
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Onderbouw; vaker tijd te kort voor eten -> extra pauzes (eetmogelijkheden) flexibel ingelast naar 
behoefte 
LS geeft als voordeel aan dat er meer rust is in de klassen bij de start van het middagprogramma 
Ouders maken zich wel zorgen over met name het voldoende drinken. In alle klassen is het mogelijk om 
tussendoor te drinken. 
LS neem dit ook nog een keer mee in de teamvergadering, zodat alle leerkrachten van deze zorgen bij 
de ouders op de hoogte zijn 
MT geeft aan dat de leerkrachten een korte pauze hebben, n. bij de onderbouw waar leerlingen nog 
meer hulp nodig hebben, blijft er weinig ruimte over om zelf gelijktijdig met de leerlingen te eten. 
 

10. Roulatieschema MR leden 
In het verslag van de vorige vergadering is een schema opgenomen dat helaas niet volledig was. Dit 
agendapunt is bedoeld dit schema gezamenlijk kloppend te krijgen. 
Nu is de periode dat een MR lid zitting heeft per kalenderjaar. Vastgesteld wordt dat dit beter per 
schooljaar kan. 
Alle leden van de vergadering stemmen in met dit voorstel, waardoor de aftreeddata wijzigen. 
Het overzicht van de zittingtermijn van de leden als volgt: 
 

Naam Zitting tot  

Ruud Roumen Augustus 2021 

Paul Bartelink Augustus 2021 

Suzanne Scheres Augustus 2023 

Miranda Tillie Augustus 2022 

Lia Stassen (herkiesbaar gesteld) Augustus 2023 

Neill Claessen Augustus 2022 

  
11. Vinger aan de pols 
Communicatie  Isy, mail, website  

Facebook en Instagram m.n. te gebruiken om zich als school te profileren 
       Verkeersveiligheid rondom school 

Gemeente (F. Spees) heeft aangegeven dat de herinrichting van de Kasteelstraat tussen school en 
gymzaal e.o. in maart 2021 zal starten en gereed zal zijn voor de bouwvak 2021. 
Via Wonen Meerssen vernomen dat gebied rondom gymzaal al vanaf februari 2021 in ontwikkeling komt. 
Dit naar aanleiding van een verzoek om het terrein in te richten als buitengymplek / trapveld o.i.d. 
 

12. Rondvraag 
SS: Het gerucht gaat dat JT naar een andere school gaat en de Triangel gaat verlaten, klopt dat? 
JT: aan het einde van het schooljaar zal JT inderdaad de Triangel Ulestraten en Ondersteboven 
Moorveld verruilen voor de Triangel in Linne. Volgende week is MR vergadering bij Ondersteboven. Als 
alle teamleden en MR leden geïnformeerd zijn zullen de ouders van beide scholen gelijktijdig worden 
geïnformeerd. Verzoek aan allen was tot dit bericht geen verdere mededelingen te doen. 
 
De MR zal een rol krijgen in het opstellen van de profielschets voor de nieuwe directeur. Het voortouw 
wordt door het College van bestuur genomen samen met het team. 
 
Volgende vergadering 26-1-2021 19:00 uur 
 

 
 

 
 
 
 


