
 
Notulen van de 210e MR-vergadering van De Triangel d.d. 4 februari 2021 via Teams 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Verslag TSO van Gea 

3. Verslag van de 209e vergadering 

4. Punten directie - thuisonderwijs (met de inventarisatiepunten voor de GMR) 

5. Veiligheidsplan/ARBO 

6. Verslag contact/vertrouwenspersoon klachtenregeling 

7. GMR 

8. Rondvraag met directie 

9. Huishoudelijk reglement 

10. De verschillende rollen binnen de MR 

11. Rondvraag zonder directie 

Aanwezig MR: Koen, Lia, Miranda, Titus, Sven, Odiel, Mariette (notulen) 
Aanwezig directie: Guus  
Afgemeld: Sandy 

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

1. Koen opent de vergadering.  

2. Verslag TSO 

Gea geeft een toelichting op de TSO -begroting. Voor Karelrijk wordt een proef gedaan met 

twee TSO-krachten van Kids Actief. Dit bevalt goed, maar deze krachten zijn niet goedkoop 

en de reserves worden minder. Uitbreiding is dan ook niet direct aan de orde. Positief is wel 

dat Kids Actief heeft aangegeven t.z.t. eventueel meer mensen te kunnen leveren en dat zij 

niet doorbetaald hoeven te worden tot 15.00 uur. Op de vraag of het overblijven duurder 

wordt voor de ouders als er professionele krachten worden ingehuurd, geeft Gea aan dat dat 

allemaal nog berekend moet worden. De verhoging zal niet aanzienlijk kunnen zijn. 

Wat betreft de aanschaf van extra speelgoed: de kinderen gaan bijna elke pauze naar de 

avontuurlijke speeltuin, dus er is op dit moment geen extra speelgoed nodig. 



 
Over de herinrichting van de ruimte rond Karelrijk merkt Guus op dat de gemeente het 

schoolplein wil uitbreiden en schoolplein en parkeerplaats wil combineren. Dit maakt het 

schoolplein waarschijnlijk wel aantrekkelijker.  

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd en mogen op de website. Mariette geeft dit door aan Theo. 

4. Punten directie 

Opengaan van de scholen 

Guus licht toe. Het ministerie van Onderwijs heeft pas laat doorgegeven dat de scholen 8 

februari weer opengaan. Dit betekent dat er snel gehandeld moet worden. Er is een protocol 

opgesteld door de PO-raad, maar de vakbonden hebben aangegeven het protocol eerst te 

willen bestuderen. De directie kan daar niet op wachten en volgt het zgn. servicedocument 

van het ministerie.  

• Informatiebrief voor de ouders 

De directie heeft een brief opgesteld voor de ouders. In deze brief staan vooral praktische 

punten met betrekking tot het opengaan. Discussiepunt: in de brief staat dat kinderen met 

een neusverkoudenheid niet naar school mogen. Omdat dit geen vereiste is van het 

ministerie, zijn we het erover eens dat hier wel de nodige haken en ogen aan zitten. Een kind 

kan bijvoorbeeld ook chronisch verkouden zijn. Guus geeft aan dat hij graag een extra 

zekerheid wil inbouwen, maar zal de brief op dit punt iets aanpassen. Een moreel appèl lijkt 

het beste: laat ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Misschien kan er gebeld worden 

met ouders als de leerkracht zich niet veilig voelt bij zieke/verkouden kinderen? 

In de brief wordt ook aangegeven dat een ziek/verkouden kind weer naar school mag na een 

negatieve testuitslag. Voor zover wij nu kunnen nagaan, mag hier formeel niet om gevraagd 

worden. Bovendien zou de GGD niet snel bereid zijn om een jong kind te testen bij een 

verkoudheid ‘zonder corona in de directe omgeving.’ Wat betreft de testuitslagen zijn 

wachttijden van 48 uur geen uitzondering. Guus zal ten aanzien van dit punt nog contact 

hebben met Sven.   

• Mondkapjes 

In het kader van de veiligheid worden extra maatregelen in school getroffen (leerkrachten 

lunchen alleen in de eigen klas, dragen op de gang mondkapjes etc.). Hoewel kinderen van 

groep 6 formeel geen mondkapje hoeven te dragen, zal dat wel van hen gevraagd worden. 

Als het een praktische insteek heeft, namelijk de handhaafbaarheid - groep 6 en 8 zitten in 



 
één gebouw en het is voor de leerkrachten moeilijk te zien in welke groep een kind zit – dan 

is dat een valide argument.  

• Activiteiten buiten de eigen groep 

Een aantal activiteiten gaat niet door, zoals ADD, Bouw-lezen etc.  

• Buitenspelen en TSO 

Als alle leerlingen alleen per groep naar buiten mogen, dan is dat niet werkbaar. Dit komt 

niet uit met de speeltijd (kleuters gaan langer naar buiten). Hetzelfde geldt voor de TSO. 

Daarbij speelt ook dat de leerkrachten recht hebben op een half uur pauze.  

• Wat als er een besmetting is? 

Als er 1 kind of leerkracht positief getest is, moet de hele klas naar huis. Zoals gezegd mogen 

we niet eisen dat een test wordt overlegd, maar Guus wil dat wel graag in de brief vragen. 

• Leerplicht 

De kinderen hebben leerplicht. Als ouders hun kind niet naar school laten gaan, dan doet 

school daarvan melding bij de leerplichtambtenaar. Dit punt wordt in de brief vrij stellig 

gebracht, misschien is het genoeg om alleen te noemen dat de kinderen leerplicht hebben. 

Guus kijkt hoe hij het kan herformuleren. 

Evaluatie thuisonderwijs 

Guus is nog aan het kijken wat we kunnen doen aan evaluatie. Wellicht een enquête aan alle 

ouders en personeel? Guus gaat in overleg met Koen. 

Meten van achterstanden gaan we doen met de Midden-toetsen van Cito. Van de methodes 

wordt alleen het laatste blok getoetst. Cito adviseert om eerst een paar weken naar school 

te gaan en dan de Cito’s af te nemen. Er moeten straks wellicht andere accenten gelegd 

worden (waarschijnlijk komt in veel groepen de nadruk meer op rekenen te liggen).  

Bij kleuters worden – zoals gebruikelijk - de risico-screenings afgenomen. Er is in alle 

groepen uiteraard ook aandacht voor de sociale component, niet alleen de leervakken.  

De meeste zorgen liggen vooral bij de groepen 3 en 4, zij zullen moeten worden bijgewerkt. 

Financiële meevaller 

De Triangel heeft ongeveer 125.000 euro aan algemene reserves, we streven naar 70.000 à 

80.000 euro. Onlangs bleek dat De Triangel recht heeft op een extra vergoeding van 63.000 



 
euro in verband met een ‘groeitelling’. We hebben nu dus meer dan 190.000 euro, 

aanzienlijk meer dan gedacht. 

5. ARBO 

Geen nieuwe punten. 

6. Verslag contact/vertrouwenspersoon klachtenregeling 

Er is het afgelopen jaar niets bij de vertrouwenspersonen binnengekomen. 

7. GMR 

- Ineke van der Linden is begonnen als nieuwe bestuursvoorzitter. 

- Begroting: de GMR heeft positief advies gegeven.  

- De AIS (Amstelland International School) lijkt enigszins de goede kant op te gaan. 

Wordt wel kritisch gevolgd door de financiële commissie. 

- Niels de Jong (RVS): nieuwe vice-voorzitter van de GMR. 

- De huurcontracten met Kinderrijk zijn opgezegd door de Stichting. Guus: dit heeft 

voor ons geen consequenties. Wij hebben geen contracten met Kinderrijk. Het gaat 

alleen om de scholen waar Kinderrijk in het schoolgebouw zelf zit (Brede Scholen). 

 

8.  Rondvraag met de directie 

Titus: we hebben de eindrapportage 4e kwartaal nog niet gezien. Guus verwacht deze 

binnenkort. 

9. Huishoudelijk reglement 

De vraag is of het huishoudelijk reglement herzien moet worden. Waarschijnlijk niet, omdat 

dit een paar jaar geleden nog gebeurd is. Mariette kijkt er naar. Schuiven we door naar de 

volgende vergadering. 

10. De verschillende rollen binnen de MR 

Omdat de vergadering al is uitgelopen, schuiven we dit punt ook door. 

11. Rondvraag zonder de directie 

Miranda stelt voor om in de volgende vergadering ook te bespreken hoe het contact 

verloopt tussen de MR en de ouders. Weten de ouders ons wel te vinden. Miranda gaat 

kijken of ze voorstellen kan doen om onze zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten.  



 
Miranda stelt ook voor om de structuur van de vergadering wat aan te passen, waarbij eerst 

vergaderd wordt zonder directie. Er kunnen dan eventueel wat punten kunnen 

voorbesproken, zodat er meer to the point kan worden vergaderd. We spreken af dat we 

volgende vergadering eerst een kwartier zonder directie overleggen, daarna met en tot slot 

weer even zonder.  

 

Nieuwe vergadering: onder voorbehoud 18 en 25 maart.  

  

 

 

 

 

 

 

 


