
 
Notulen van de 211e MR-vergadering van De Triangel d.d. 18 maart 2021 via Teams 

 

Aanvang: 19.30 uur (vanaf 19.45 uur met directie) 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Verslag van de 210e vergadering 

3. Punten directie  

- Vakantierooster 2021-2022 

- Jaarplanning 2021-2022 

- Formatie 

- Engels 

4. Verslag GMR 

5. Rondvraag met directie 

6. Functioneren MR 

7. Huishoudelijk reglement 

8. Contact tussen MR en ouders 

9. Rondvraag zonder directie 

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

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

1. Koen opent de vergadering. 

2. Notulen vorige vergadering 

Er stond een vraagteken bij het agendapunt met betrekking tot de vertrouwenspersonen. Hier 

had moeten staan dat er het afgelopen jaar niets bij de vertrouwenspersonen is 

binnengekomen. Mariette zal de notulen aanpassen en deze doorsturen naar Theo voor de 

website. 

3. Punten directie 



 
Er wordt gevraagd hoe het gaat met corona/de coronamaatregelen op school. Een korte 

samenvatting: 

- Het dragen van mondkapjes gaat goed. Er worden bij de ingang mondkapjes uitgedeeld 

aan kinderen (van de bovenbouw) die ze niet bij zich hebben.  

- Het is wel lastig dat er geen kinderen van verschillende groepen bij elkaar mogen, 

bijvoorbeeld bij RT.  

- We hebben één kind dat niet naar school komt, vanwege de zwakke gezondheid van 

moeder. Er is wel goed overleg. Ook één kind waarvan de moeder angstig is. Ook met 

haar is goed overleg, maar beide gevallen zijn wel gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

- Er zijn gemiddeld twee groepen per week naar huis gestuurd. Dit in verband met 

leerkrachten die zich laten testen of kinderen/leerkrachten met (in de omgeving) 

corona.  

- Het thuisonderwijs is redelijk snel op te starten, zolang de leerkracht zelf niet ziek is 

gaat het wel.  

Enquête 

Koen en Guus hebben een enquête voor de ouders opgesteld, maar inmiddels is er ook 

bovenschools een enquête ontwikkeld over thuisonderwijs. Koen en Guus hebben de 

relevante vragen van het bestuur toegevoegd aan de eigen enquête. Na het maken van de 

analyse kan worden gekeken of er nog iets met de ouders zelf gedaan kan worden (Teams-

sessies o.i.d.). We spreken af dat ideeën gemaild kunnen worden en we zullen ook aan de 

collega's vragen of zij ideeën hebben.  

Vraag aan Guus: de MR heeft soms instemmingsrecht en soms adviesrecht. De vraag is of dit 

voortaan bij de stukken gezet kan worden.   

Vakantierooster  

Er staan een paar foutjes in het toegestuurde overzicht. Ergens staat: ‘bruto uren per jaar: 

1339’. Dat had 1344,5 moeten zijn. Daarnaast valt koningsdag in de meivakantie. Er zou 

daarom ergens nog een middag vrij gegeven kunnen worden. Guus stelt voor om de 

vrijdagmiddag voor Kerst vrij te geven. Dat vindt de MR een goed plan. 

 

De kinderen maken meer uren dan verplicht is. Er wordt gevraagd of de extra uren niet ingezet 

kunnen worden voor kinderen die een achterstand hebben opgelopen. Guus geeft aan dat dat 

onderscheid niet gemaakt kan worden. Het 'wegwerken’ van achterstanden moet voor alle 

kinderen mogelijk zijn en binnen de reguliere onderwijstijd plaatsvinden. 

 



 
Subsidies 

Er wordt gezocht naar manieren om het geld dat straks van het ministerie komt goed te 

besteden. Er wordt nu in kaart gebracht hoe de groepen ervoor staan, vooral met behulp van 

de Cito’s. Er kan op verschillende manieren hulp gegeven worden, individueel of aan een hele 

klas.   

Silvia houdt zich bezig met de inventarisatie en komt op 30 maart met een plan van aanpak. 

Guus zal zorgen dat er een korte samenvatting naar de MR wordt gestuurd.  

Er zijn in ieder geval twee subsidies bekend:  

1. 71 euro per leerling  

2. Ongeveer 250.000 euro voor de hele school.  

Het geld kan uitgegeven worden aan extra hulp, maar het grote probleem is het gebrek aan 

leerkrachten. Iedereen vist straks uit dezelfde vijver en er is al bijna niemand te krijgen. Er 

wordt nu gekeken of ROC studenten die goed bevallen, kunnen en willen blijven. Er wordt 

gevraagd of een vakleerkracht Engels ook van deze subsidie kan worden betaald. Guus 

antwoordt dat hij of zij maar een kort dienstverband kan krijgen.   

Guus geeft de voorkeur aan geld uit de eigen reserves, subsidies geven vaak een hoop gedoe. 

Er wordt nu gedacht aan een eigen taalklas, om (jonge) kinderen nog een extra taalboost te 

geven.   

Formatie 

Er is met het bestuur van de Stichting gekeken naar de cijfers. Er is 36.000 euro tekort, maar 

er kan een passend plaatje gemaakt worden. Er wordt gekeken of enkele LIO-ers kunnen 

blijven en Guus wil ook nog wat extra mensen hebben, voor vervanging. Silvia heeft in 

leerteam 1 nu meer mensen dan plaatsen. Er komt een wijziging in de betaling van zij-

instromers. Voorheen betaalde de Stichting alle loonkosten (gedurende de opleiding), maar 

nu komen de loonkosten vanaf het tweede jaar ten laste van de school.   

Engels 

Lia heeft gesproken met Suzanne en Marjon van de Commissie Engels. Zij doet verslag van de 

activiteiten waar de commissie mee bezig. Is. Er komt binnenkort een visitatiecommissie langs 

op school. Deze commissie zal lessen beoordelen, om te zien of de school de certificering 

VVTO-school (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs) kan krijgen. Guus weet nog niet of we wel 

voor de certificering gaan. De verplichting om Engels te geven is er voor groep 7 en 8, voor de 

andere groepen niet. Omdat veel leerkrachten zich niet comfortabel voelen met Engels geven, 



 
moeten we misschien naar andere oplossingen kijken, zoals het uitwisselen van leerkrachten: 

als iemand het leuk vindt om Engels te geven, zou hij of zij dat wellicht ook in een andere klas 

kunnen doen. Marjon en Suzanne hebben aangegeven na de visitatie bij de MR te willen 

aanschuiven.  

4. Verslag GMR 

Titus doet kort verslag (er is geen GMR-vergadering geweest na de laatste MR-vergadering).  

- Er zijn geen AVG-lekken gevonden, maar er is wel negatief advies afgegeven.  

- Nieuwe bestuursvoorzitter is voortvarend van slag gegaan. Pakt de dingen goed op. 

 

5. Rondvraag met directie  

Titus: we zouden de cijfers van het vierde kwartaal nog krijgen. Guus zal een overzicht maken 

voor de volgende vergadering. Er komt dit jaar geen managementrapportage. Odiel wil wel 

weer de voorzittersrol op zich gaan nemen.  

6. Functioneren MR 

Schuiven we door naar de volgende vergadering. 

7. Huishoudelijk Reglement 

Het Huishoudelijk Reglement van de MR lijkt onvindbaar. Wellicht moet er een nieuw 

reglement opgesteld worden. Omdat het HR van de GMR binnenkort herzien wordt, wachten 

we even af wat daar evt. gewijzigd wordt.    

8. Contact tussen ouders en de MR  

Het contact tussen de ouders en de MR kan verbeteren als we meer zichtbaar zouden zijn. 

Miranda geeft wat opties: een smoelenboek met mailadressen, een kennismakingsavond voor 

ouders met MR leden daarbij, een paar keer per jaar een Parro-bericht en berichten in de 

nieuwsbrief (“Weet dat wij er zijn”). We spreken af dat Miranda een Parro-bericht opstelt (en 

deze voorlegt aan Odiel). 

9. Rondvraag zonder de directie 

Miranda: de website is niet helemaal up to date wat betreft de MR. Odiel gaat kijken of dat 

kan worden aangepast.   

Volgende vergaderingen: maandag 12 april, donderdag 20 mei, donderdag 24 juni. 


