
 

Datum: Dinsdag 17 mei 2022 

Aanvang: 19:00 uur 

Locatie: Aula 

Volgende vergadering: 05-07-2022 Aula school (indien mogelijk) 

Vereist:  

 

 

Uitgenodigd:                      

Ruud Roumen (RR), Lia Stassen (LS), Lars Hanssen (LH), Miranda Tillie (MT), 

Suzanne Scheres (SS) Neill Claessen (NC) Stephanie Tummers (ST) Evelien 

Vangangel (EV) 

Maarten Lemmens (ML) Stephanie Tummers (ST) Evelien Vangangel (EV) 

 

  

 

 

1. Opening door de voorzitter 
- afmeldingen voor deze vergadering van LH en MT 

 
2. Eventuele aanvulling van de agenda.  

Er zijn geen aanvullingen op de agenda 

 
3. Notulen MR – vergadering 08-03-2022 / publicatie notulen op website 

- Notulen waren nog niet gedeeld ten tijde van de vergadering. NC geeft aan dat deze voor de volgende 
vergadering alsnog ter beschikking worden gesteld. 
 

4. Mededelingen 
- ML: afspraken met Bots Bouwgroep raakvlakken bouw en activiteiten school. Reden hiervoor onder 
meer omdat het bij het asfalteren niet gelukt is dergelijke afspraken te maken, en de school, ouders en 
leerlingen veel hinder hebben ondervonden. Werkzaamheden werden uitgevoerd tijdens CITO week. 
- ML: geeft aan dat MT gaat stoppen met de MR. Hiervoor is ST reeds aanwezig om haar taken over te 
nemen voor komende schooljaar. 
- Ervaringen info avond positief, documentatie ontvangen, voldoende duidelijk. 
 

5. Acties / openstaande acties vorige vergaderingen 
- geen acties vorige vergadering  
 

6. Ingekomen stukken / mailbox MR 
- geen ingekomen stukken op mailbox school 
- geen items op GMR platform Innovo welke in MR behandeld dienen te worden, leerkrachten merken 
wel dat de ‘tegel’ steeds meer gebruikt wordt. Nadeel is dat de oudergeledeing van de MR hier geen 
toegang tot heeft en deze informatie moet missen tenzij deze tijdens een vergadering wordt gedeeld.  
 

7. Nieuw ouderlid MR 
EV zal als ouderlid de MR gaan versterken vanaf schooljaar 2022-2023. Zij heeft eerder zitting gehad in 
de MR. Er zijn geen verkiezingen geweest. Naast EV was er een andere kandidaat. Deze kandidaat 
heeft alsnog aangegeven dat zitting in de MR niet gaat. EV is al bij deze vergadering uitgenodigd voor 
een soepele overdracht   

 
8. Conceptformatie / vacature 

- ML: licht de problemen / uitdagingen rondom de formatie toe 
- vacature moet worden ingevuld (0.6 tot 0.8 Fte), of wat passend is, om formatieplan rond te krijgen. 
Vacature is voor Moorveld, maar heeft zonder invulling consequenties voor beide scholen 
- directie 1 fte voor beide scholen (Moorveld / Triangel) 
- IB – er minder werken, komend schooljaar nog onbekend. Wel altijd blijft aanspreekpunt aanwezig 
- Pensionering leerkracht in januari ’23. Geen vacature noodzakelijk  

Notulen MR 
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9. Cluster MeerVal  

Geen meldingen. Clustersamenwerking is nog volop in ontwikkeling 
 

10. Samenwerking Moorveld 
- Studiedagen samen met Moorveld, studiedag voor Triangel gewijzigd. Moorveld heeft al een dag 
geschoven dit jaar 
- Onderlinge uitwisseling kennis / kunde en capaciteit 
- Onderstaande notitie, vooraf aan vergadering met iedereen gedeeld wordt verder toegelicht; vervolg is 
een praktische invulling werkbaar voor beide scholen. Rode draad; ‘wat onderscheid beide scholen 
samen’ 
- juni 2022 komt er weer vervolg op de verdere ontwikkeling van de samenwerking. Doel: werkbaar plan 
(dynamisch) voor nieuwe schooljaar 
- klankborden met groep ouders wenselijk 
 

Notitie directie samenwerking Moorveld: 
Op dit moment wordt er volop geschreven aan een plan van aanpak. In co-productie met enkele collega’s (MT, Lia, Rachelle, 
Ivo en Dominique) hebben inmiddels twee bijeenkomsten plaatsgevonden om te komen tot 'het juiste verhaal' als het gaat om 
het waarom ofwel de bedoeling van onze samenwerking.  
  
In de eerste bijeenkomst is er door middel van perspectief in te nemen gekeken naar wat de samenwerking zou kunnen 
betekenen voor de leerling, leerkracht en ouder. Daarnaast is de creatieve bril opgezet om vervolgens buiten bestaande kaders 
te denken. 
Deze input is gebruikt om een eerste opzet te maken waar tijdens de tweede bijeenkomst kritische lezers de blik op hebben 
geworpen en gedeeld. Op deze wijze komen we steeds verder tot een gedegen plan. 

 
 

11. Begroting 
- Begroting schooljaar 2022-2023 toegelicht door ML. Begroting is samen voor beide scholen en per 
school toegelicht. Schooljaar 2021-2022 eindigt met klein positief resultaat. De Triangel is financieel 
gezond. Begroting is op orde en er is reserve. 
- NPO gelden -> formatie, 2 leerkrachten 
- LS vraagt of er subsidiegelden voor gymonderwijs door bestuur zijn ontvangen 

 
12. Concept jaarplanning 
13. Thema bijeenkomst 10-5-2022; ervaringen 

Geen aanwezigheid vanuit Triangel. Documenten zijn rondgestuurd door GMR en aan iedereen ter 
beschikking gesteld op 17-5-2022. Verder ook als bijlage bij deze notulen 
 

14. Stand van zaken 
- 
 

15. Rondvraag 
EV: zijn er nog schoolreisjes te verwachten dit schooljaar? Oudervereniging. 

 


