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1. Algemeen  

Als medezeggenschapsraad willen we een positief-kritische rol vervullen in de ontwikkeling en 

uitvoering van het beleid op onze school. De directie maakt ons daar deelgenoot van.  Ook in 

schooljaar 2019/2020 – waarin eenieder door de coronacrisis te maken kreeg met 

ontwikkelingen en uitdagingen die we niet eerder hadden meegemaakt - wisten we wat er 

speelde en konden we over diverse onderwerpen een gefundeerde mening vormen. Zo 

konden we onze adviesrol inhoud geven en hielden MR en directie elkaar scherp. In zijn 

algemeenheid onderschrijft de MR de koers die de school vaart. 

 

 

 



 
 

2. Samenstelling van de MR   

In het schooljaar 2019/2020 was de Medezeggenschapsraad als volgt samengesteld:  

Ouderleden: Personeelsleden: 

Odiel Vellenga-Wassenaar (voorzitter) Sandy Stokkel 

Marjolein Veldhoven Lia van Santen 

Sven Daam Koen Tuinte 

Titus Metz (tevens GMR) Mariette Mansvelder (tevens GMR) 

 

Vertegenwoordiging in GMR  

Twee leden van de MR – een ouder en een personeelslid - hebben zitting in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland,  onze 

overkoepelende scholenorganisatie. In de GMR komen school-overstijgende zaken aan de 

orde. Deze worden teruggekoppeld in de MR-vergaderingen.  

 

3. Begrotingen en verantwoording  

Directie, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Oudercommissie (OC) leggen jaarlijks aan de MR 

begrotingen voor.  

De MR bestudeerde de begrotingen voor schooljaar 2019/2020 kritisch, met toelichting van 

bovengenoemden en keurde deze goed.    

• Begroting De Triangel 

De Triangel is financieel gezond. Het eigen vermogen is iets afgenomen als gevolg van 

investeringen in personeel en werkdrukverlichting. Vanaf dit schooljaar is de directie per 

kwartaal aan de MR gaan rapporteren.   

• Begroting Oudercommissie en vrijwillige ouderbijdrage  

De Oudercommissie presenteerde in oktober de begroting voor 2019/2020. De verwachting 

was toen dat het schooljaar 2019/2020 afgesloten zou worden met een tekort van ongeveer 

€ 1.300,-. Gezien onder meer de omvang van de algemene reserves van bijna € 15.000,-, 

achtte de Oudercommissie dit tekort verantwoord. 

 



 
 

De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg ook dit jaar 50 euro per kind. De Oudercommissie gaf aan 

dit schooljaar te willen kijken naar een efficiëntere manier om de betalingen te incasseren.  

De oudercommissie heeft aangegeven dat er voortaan ieder jaar een sportevenement wordt 

georganiseerd: het ene jaar een sportdag en het andere jaar – het jaar van het schoolreisje – 

een sportevenement tijdens de Koningsspelen.  

NB: Door de coronacrisis zijn bepaalde uitgaven uiteindelijk niet gedaan – zoals voor de 

sportdag en (deels) voor de schooltuinen – zodat het schooljaar is afgesloten met een positief 

resultaat. 

• Begroting Tussenschoolse Opvang (TSO) 

In maart 2020 is de TSO begroting gepresenteerd. Er was nog wat budget van het vorige 

schooljaar beschikbaar. Dit is besteed aan – onder meer - nieuw speelgoed, boeken en 

kanjertrainingen voor TSO-krachten. De begroting is goedgekeurd.  

 

4. Protocollen 

De protocollen ‘Voedingsbeleid’ en  ‘Echtscheiding’ zijn doorgenomen en daar waar nodig 

gewijzigd. Deze protocollen zijn tevens vastgesteld.  

 

5. Engels in de klas 

De Commissie Engels heeft het Meerjaren-taalbeleidsplan en het Leerplan Engels opgesteld 

en aan de MR een toelichting gegeven op deze plannen. In de meeste groepen is het gelukt 

om Engels goed in te passen in het weekrooster, vooral in de bovenbouw. De MR vindt het 

belangrijk om de ontwikkelingen goed te blijven volgen. De Commissie Engels zal volgend 

schooljaar weer een update geven.  

 

6.  Schoolplan 

De directie heeft het schoolplan in het schooljaar 2018/2019 in delen voorgelegd aan de MR 

en in de verschillende vergaderingen besproken. In het begin van schooljaar 2019/2020 is het 

schoolplan integraal aan de orde gekomen. De MR heeft ingestemd met het schoolplan  



 
 

voor de periode 2019-2023, met de aanvulling dat het schoolvak Engels nog nader moest 

worden besproken.   

 

7. Onderwijs op afstand 

In verband met de aanpak van het coronavirus waren alle scholen vanaf 16 maart tijdelijk 

gesloten. Vanaf 11 mei gingen de kinderen de helft van de week naar school en vanaf 8 juni 

weer volledig. De organisatie hiervan en met name het onderwijs op afstand vroeg veel van 

de schoolleiding en de leerkrachten. De MR heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en 

vragen gesteld, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de kinderen, over het welzijn van de 

(zorg-)leerlingen en het eventueel ontstaan van achterstanden. De directie zal nog evalueren 

wat er in deze bijzondere periode goed ging en wat in het vervolg beter kan.  

 

8. Overige onderwerpen 

Tijdens de vergaderingen in het schooljaar 2019/2020 zijn onder meer nog de volgende 

onderwerpen aan de orde geweest: 

- Regelmatig updates en wijzigingen met betrekking tot de formatie. 

- Het MR-reglement is aangepast en vastgesteld. 

- Er was aandacht voor de hoofdluisproblematiek en het daartoe opgestelde 

hoofdluisprotocol.  

- Ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van De Triangel en omliggende 

scholen en de toekomst van de avontuurlijke speeltuin. 

- Marjolein Veldhoven is aan het eind van het schooljaar gestopt als lid van de MR. 

Marjolein heeft zich acht jaar lang ingezet, waarvoor veel dank. Marjolein wordt 

opgevolgd door Miranda Tong Sang.   

- De leden van de MR volgden de cursus ‘Hoe lees ik de begroting?’, gegeven door een 

medewerker van de AOb.  

- Er is in de MR een presentatie gegeven over OPO (Opbrengstgericht Passend 

Onderwijs).   

- Er is een nieuw bibliotheeksysteem ingevoerd. Alle leesboeken zijn uitgezocht en is er 

een groot aantal nieuwe boeken aangeschaft.  

- In Karelrijk is een nieuw computerlokaal ingericht. 

 


