
 
 
 Notulen van de 219e MR vergadering van de Triangel d.d. 19 januari 2022 (via Teams) 

Aanwezig: Odiel, Titus, Lia, Miranda, Sandy, Sven, Koen, Theo, Mariette (notulen). Gast: Gea 

 

1. Opening 
 
2. Begroting TSO  

Gea licht de begroting van de TSO toe. De TSO heeft twee rekeningen. Het lijkt of er een tekort is, 
maar dat komt door deze aparte rekeningen. Er zijn juist flinke reserves. Er zijn het afgelopen jaar 
minder overblijfkrachten ingezet doordat de TSO alleen buiten plaatsvond. Doordat de TSO-krachten 
weer naar binnen gaan en de (duurdere) krachten van Kids Actief worden ingezet, zouden we in 2022 
een tekort krijgen van 55.000 euro. Het is niet goed te achterhalen waar dit grote tekort vandaan 
komt. We spreken af dat Gea een en ander nog nagaat en er vervolgens met Guus en/of Titus nog 
naar gaat kijken.  

Vraag aan Theo: wordt er in het MT nog wel over een continurooster gesproken of is dat verder niet 
aan de orde? Op dit moment niet, vooral vanwege de onrustige tijd, maar waarschijnlijk op termijn 
wel weer.   

3. Verslag van de 218e vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

4. Punten directie 

Corona 

Het zijn onrustige tijden, we hebben veel besmettingen op school. Er zijn steeds wel klassen in 
quarantaine, in elke bouw wel een of twee groepen. Ook enkele leerkrachten zitten thuis met 
corona. Het is elke dag weer spannend om het rond te krijgen. Er is geen noodopvang, kinderen 
moeten immers in quarantaine. Dit geeft af en toe wel wat weerstand bij de ouders. Miranda stelt 
voor om het Parro-bericht dat ouders krijgen wanneer een groep thuis moet blijven, iets aan te 
passen. Het is vooral een praktisch bericht, maar er zou iets meer uitgelegd kunnen worden dat we 
onze uiterste best doen om het allemaal te regelen, maar dat we ons moeten houden aan de GGD-
regels. Er moet ook in vermeld worden dat de kinderen niet naar de BSO mogen. Dit lijkt logisch, 
maar er blijken toch ouders te zijn die daar over twijfelen.  

Als er nieuwe besmettingen zijn, zoekt school altijd contact met de (directeuren-lijn van) de GGD. Het 
lijkt misschien zo dat het GGD-advies inmiddels standaard is, maar elk geval is toch anders. 

NPO gelden 

Theo heeft overleg gehad met Guus en stelt voor om in een volgende vergadering met een 
verantwoording te komen. Titus geeft aan dat in de GMR is benadrukt dat de MR-en in de gaten 
moeten houden dat plannen worden uitgevoerd. Er wordt wel onderkend dat het lastig is om 
personeel te vinden om de plannen uit te voeren en dat het sowieso extra lastig is in corona-tijd. 

Verslag vertrouwenspersoon 

Vraag van Odiel: is er een vertrouwenspersoon op school en was er afgelopen jaar iets te melden?  



 
 
Theo: Er is inderdaad een vertrouwenspersoon voor de medewerkers. Er waren geen meldingen. Er is 
waarschijnlijk wel een protocol, Theo zoekt dat nog uit.    

 

Arbo/veiligheidszaken 

Is er een verslag over de Arbo- en veiligheidszaken? Theo neemt contact met op met Marieke om na 
te gaan wat er dit jaar nog ‘arbo-technisch’ moet gebeuren.  

En verder: 

- Maandag 24 januari a.s. vindt er een audit plaats door Helder Onderwijs Advies. Naar 
aanleiding van de situatie bij de Karel Eykmanschool is de kans groot dat ook onze school 
bezoek gaat krijgen van de inspectie. Daarom is het goed te weten wat onze verbeterpunten 
zijn.  

- Woensdag 26 januari a.s. is er een studiedag van Onderwijsgroep Amstelland. De timing is 
niet handig, zo in deze onrustige, drukke tijd, maar de dag stond al lang gepland. 

- Er komt binnenkort een tevredenheidspeiling onder personeel en ouders. De uitslag wordt 
gedeeld.   
 
5. GMR 
 

- In december jl. zijn het medezeggenschapsreglement en de statuten van de GMR aangepast. 
Taalschool Amstelland en Amstelland International School zijn nu zelfstandig aan de GMR 
toegevoegd.  

- Er is voorgesteld om de GMR kleiner te maken, maar de meeste scholen geven er de 
voorkeur aan om een ouder en een medewerker zitting te laten hebben in de GMR.  

- De begroting van de OGA is goedgekeurd.  
- Ons plan om bovenschools een kinderpsycholoog in te zetten is voorgelegd aan de scholen 

en deze hebben nog de mogelijkheid om op dit voorstel te reageren.  
- Er zijn (nieuwe) leden benoemd in de Raad van Toezicht. 
- De ‘Strategische koers’ wordt met een jaar verlengd, tot 2024. Er waren veel goede ideeën, 

maar door corona konden deze niet ten uitvoer worden gebracht.  
- Het bestuur is bezig met de ‘dreigende’ wachtlijst bij de Taalschool. Er wordt gezocht naar 

oplossingen en het bestuur komt daar binnenkort op terug in de GMR.   

Koen merkt op dat hij de communicatie vanuit het bestuur van de OGA vaak als storend ervaart. Het 
bestuur staat ver van ons af en legt ons dingen op. We spreken af dat de PMR binnenkort even 
samen gaat zitten en wellicht een brief opstelt aan het bestuur waarin we dit aan de orde stellen.   

6. Rondvraag met directie 

Lia heeft gelezen dat er volgend jaar een bedrag van 500 miljoen euro minder naar de scholen wordt 
overgemaakt en dat dit bedrag niet wordt gecompenseerd. Titus weet dat het gaat om een  
boekhoudtechnische correctie. Bij onze stichting gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro dat uit 
de reserves vergoed moet worden.  

Odiel geeft aan dat zij – om persoonlijke redenen – helaas heeft moeten besluiten om met ingang 
van de volgende vergadering te stoppen met de MR. Mariette gaat meekijken hoe het zit met de 
opvolging/verkiezingen. Odiel heeft deze week nog een gesprek met Theo en Guus om te zien wat 
handig is.  



 
 
Titus biedt aan om de rest van het schooljaar het voorzitterschap op zich te nemen.   

7. Jaarverslag MR 

Jaarverslag is akkoord, op enkele kleine punten na. Mariette past nog wat aan en Lia zorgt dat het 
verslag op de website komt. 

8. Contact ouders-MR intensiveren 

Odiel stelt voor om na elke MR-vergadering even een berichtje te maken voor de Nieuwsbrief, zodat 
ouders weten wat er is besproken.   

 

Volgende vergadering: woensdag 16 maart 2022   

 

 


