Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Triangel over
de periode september 2018 tot en met december 2019. In dit jaarverslag beschrijven
wij in hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden.
Samenstelling MR
Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding
vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding
vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de
leerlingen/ouders.
Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. In
het geval van de Triangel zijn dat 5 raadsleden: 2 leerkrachten en 3 ouders.
Vertegenwoordiging van de leerkrachten:
- Elijne Riswick
- Ellen van ‘t Zand
Vertegenwoordiging van de ouders:
- Rombout Soldaat
- Griëtte Vonck
- Jan Willem Tamminga
Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden?
Onderwerpen van gesprek en besluiten van de MR
September 2018 
TSO evaluatie
Klussenlijst in de klas
Twee nieuwe leden in de MR: Rombout Soldaat en Griëtte Vonck. Welkom!
November 2018
Parro als communicatiemiddel
Sinterklaas vieren, hoe doen we dat op school
Bijdrage voetbaltoernooi
Kampgeld in ouderbijdrage
Besluiten:
- Gelijke grootte van MR-geledingen ouders en personeel als er besluiten genomen
worden.
- Elijne is voorzitter en secretaris van de MR
Maart 2019
Rol van ouders van groep 8 tijdens de musicalavond
Nieuwsbrief
Jaarplanning
Schoolbegroting

Besluit:
- In december 2019 volgen we in principe standpunt van NTR inzake sinterklaas
April 2019
Formatie 2019-2020 goedgekeurd.
Evaluatie TSO
Jaarplanning MR schooljaar 2019-2020 besproken.
Besluit:
- Zomer Bedankjes anders invullen: laatste schooldag met wat lekkers
Juni 2019
Besluiten:
- Invoegen kampbijdrage in vrijwillige ouderbijdrage met ingang van 2019-2020
- Schoolgids goedgekeurd met voorgestelde wijzigingen
September 2019
Huur Partou (BSO)
Jaarplanning
November 2019
Cursus MR-leden
Jaarplanning op website
Besluit:
- Handhaven beleid TSO
Tot slot
We hebben ons het afgelopen jaar vol overgave ingezet voor onze school. Het
komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te pakken
die aan ons worden voorgelegd.
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de MR.
Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waartegen u aanloopt of die u liever
anders ziet? Laat het ons weten via mrtriangelhouten@levwn.nl of spreek één van
ons aan op het schoolplein.
Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen
zodat De Triangel een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en uitdagend
leer- en werkklimaat!
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
MR de Triangel

