
 

   
 

AGENDA  voor de 203e MR vergadering d.d. 31 oktober 2019 om 19.30 uur op het hoofdgebouw. 

 

1. Opening 

Aanwezig: Guus, Silvia, Koen, Mariëtte, Sandy, Odiel, Titus, Marjolein 

2. Toelichting begroting Oudercommissie door de voorzitter (zie bijlage) 

• De ouderbijdrage is dit schooljaar wederom niet verhoogd en wordt op 50 euro gehouden. 

De brief voor de ouderbijdrage is er dit jaar eerder uitgegaan en het streven is om alle 

betalingen voor de kerst binnen te hebben. Er wordt voor de toekomst gekeken naar een 

andere manier van betalen, bijv. via automatische incasso, om het betalen voor de ouders 

makkelijker te maken. 

• Het bedrag voor het schoolreisje is verhoogd, omdat de kosten voor de parken en bussen 

steeds hoger worden. 

• Marjolein informeert naar nieuwe schooltenues voor hockey. Wellicht is dit iets voor de 

toekomst? 

• De oudercommissie meldt dat voortaan ieder jaar een sportevenement wordt 

georganiseerd, het ene jaar een sportdag en tijdens het jaar van het schoolreisje een 

sportevenement tijdens de dag van de Koningsspelen. De ouderdelegatie van de MR 

ontvangt dit bericht met enthousiasme. 

• De begroting is verder duidelijk en wordt goedgekeurd.  

 

3. Verslag van de 202e vergadering (zie bijlage) 

Toevoeging bij het verstrekken van de notulen: het is fijn als de notulen ook naar het team 

wordt gestuurd. We vragen aan Theo om dit vanaf nu ook naar het team te gaan sturen, nadat 

deze zijn goedgekeurd door de MR.  

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

5. Punten directie 

• Silvia geeft een presentatie over OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs). 

• Engels op de Triangel: N.a.v. het schoolplan waren er vragen over het aanbod Engels bij ons 

op school, zoals; kan er niet meer Engels gegeven worden? Mariëtte heeft een onderzoek 

vanuit de Radboud Universiteit laten zien waarin aangegeven staat dat er weinig verschil is 

tussen starten met Engels in groep 1 of starten in groep 7. En dat er eigenlijk pas echt 



 

   
 

verschil gemaakt wordt als er 50% van de tijd lesgegeven wordt in het Engels en dat is niet 

haalbaar. 

Meer Engels geven betekent dat er minder tijd over blijft voor andere vakken. 

Titus geeft aan dat het misschien handig is als het onderwerp Engels later in het jaar nog een 

keer op de agenda komt, zodat we kunnen kijken hoe het nu gaat. Misschien kunnen we dan 

ook iemand van de commissie Engels uitnodigen om meer hierover te komen vertellen, 

waarbij in ieder geval ingegaan wordt op de doelen en de meetmomenten. 

• Huisvesting: De gemeente wil de avontuurlijke speelplaats verplaatsen. Een plan is om het te 

verplaatsen naar de parkeerplaats bij Karelrijk. Dit heeft ook gevolgen voor de huisvesting in 

de toekomst. De gemeente heeft aangegeven dat de scholen met een plan mogen komen 

wat betreft de huisvesting. Er is door de gemeente nog niet gereageerd op het plan vanuit 

school. 

De verwachting is dat er de komende twee jaar nog niets gaat veranderen voor de 

huisvesting van de Triangel. 

• We stemmen als MR in met het schoolplan met aanvulling dat we later dit schooljaar (in 

februari?) terugkomen op het onderwerp Engels. 

 

6. Staking 6 november 

Er gaat een gedeelte van het personeel naar de manifestatie in Amsterdam.  

Guus geeft naar het personeel nog wat extra toelichting via de mail. 

 

7. Verslag GMR 

• Er is in de GMR gesproken over de gelden die bij de vorige staking bij het bestuur zijn blijven 

liggen, doordat er niet is uitbetaald en wat daar nog mee gedaan gaat worden. Er zijn ideeën 

geopperd, maar door diverse bezwaren vanuit het personeel, wordt daar door het bestuur 

nog eens extra naar gekeken. 

• Het bestuur gaat verhuizen. Daar gaan kosten mee gepaard.  

• De Amstelschool is gestart met het Vijf-gelijke-dagen-model.  

• Titus neemt de plek van Marjolein over in de GMR. 

 

8. Rondvraag en wvttk met directie 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

9. Reglement MR 



 

   
 

Mariëtte gaat het reglement van de MR via de mail doorsturen. Daarin geeft ze aan welke 

punten er zijn aangepast.  

Mariëtte mailt de notulen van de GMR naar het personeel. 

 

10. Rondvraag en wvttk alleen voor MR-leden 

Cursus: Misschien is het een idee om iemand van de bond (AOB) uit te nodigen om iets te komen 

vertellen over de begroting. Koen gaat contact opnemen met de bond over een cursus over de 

begroting.  

Jaarverslag: Odiel vindt het fijn om met Lia de agenda te maken, zodat er geen punten vergeten 

worden. Voorstel van Odiel is om op basis van de notulen een jaarverslag te maken. Vraag is of 

Els Witte er weer naar moet kijken. We spreken af dat Mariette voor de volgende vergadering 

een opzet maakt voor een jaarverslag. We kijken dan of Els Witte er nog aan te pas moet komen.  

Titus: hoe gaat de Triangel om met het risico van hacken? School heeft geen protocol, geeft 

Koen aan. Er wordt eigenlijk niets gedaan tegen het voorkomen van hacken. We hebben wel een 

AVG-specialist. Titus adviseert om er toch een externe deskundige een keer te vragen ernaar te 

kijken. Zullen we volgende vergadering aan de directie vragen.  

 

Afspraken: 

• Theo zorgt dat de notulen van de MR-vergadering niet alleen naar Peter wordt gestuurd, 

maar ook naar het hele team. 

• Het onderwerp Engels komt later dit jaar nog een keer opnieuw op de agenda, waarbij we 

iemand uitnodigen van de commissie Engels en waarbij in ieder geval ingegaan wordt op de 

doelen en de meetmomenten. 

• Titus neemt de plek over van Marjolein in de GMR.  

• Mariëtte mailt het regelement van de MR naar ons. 

• Mariëtte mailt de notulen van de GMR naar het personeel. 

• Koen bedenkt een manier om de documenten van de GMR ergens op te slaan. 

• Mariëtte maakt voor de volgende vergadering een opzet voor het jaarverslag. 


