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Notulen 223ste vergadering van de MR van De Triangel 

 

Woensdag 29 juni 2022 om 19.30 uur in de teamkamer van het hoofdgebouw. 

Aanwezig: Mariëtte, Sandy, Lia, Koen, Titus, Deborah, Miranda, Theo 

Toehoorders: Annelot en Arjan 

Afwezig: Sven 

1. Opening, mededelingen en uitslag verkiezingen oudergeleding 

- Annelot en Arjan worden hartelijk welkom geheten en gefeliciteerd met hun 

verkiezing. 

- Niels van Houdt is reservelid voor de oudergeleding..  

 

2. Verslag vorige vergadering d.d. 11 mei 2022 (zie bijlage) 

-  Theo zou terugkomen over het welbevinden van de kinderen na Corona, 

afgesproken is dat Miranda dit direct met Guus opneemt. 

- Notulen zijn goedgekeurd. 

 

3. Verslag Visitatie Engels – ter kennisgeving 

- Susanne en Marjon hebben ons ingelicht over de audit van Earlybird. Hierover 

verder geen vragen. 

 

4. Punten Directie: 

• Formatieplan 2022 2023 (ter instemming personeelsgeleding) 

o De formatie is rond, de ondersteuning is minder goed gevuld dan gewenst. 

Hier wordt constant naar gekeken. Advies is om te kijken naar een andere 

manier van werven. Meer ruimte nemen voor management ondersteuning 

moet ook tot de mogelijkheden behoren. 

o De MR stemt in met het formatieplan. 

 

• Deurbeleid ouders in school - ter instemming 

o Deurbeleid voor de gehele school gelijk houden vinden wij een goed plan. 

o Geef aan dat de leerkracht aanspreekbaar is op het plein na schooltijd. 

o Uiteraard wordt er op een praktische manier invulling gegeven aan het beleid 

en kunnen er op individueel niveau uitzonderingen worden gemaakt..  

o Over een jaar wordt de schoolgids opnieuw bekeken, dan is er een 

mogelijkheid om dit deurbeleid weer tegen het licht te houden. 

o Met bovenstaande aanpassingen is het deurbeleid ingestemd. 

 

• Vaststellen schoolgids 2022 - 2023 inclusief deurbeleid – ter instemming 

o Een aantal links en verwijzingen naar documenten werken niet. Theo gaat dit 

nalopen. 

o Bij Hoofdstuk 7 wordt aangegeven dat aan aantal documenten nog ter 

instemming bij MR liggen. Dit is reeds gebeurd en moet worden verwijderd.  

o We willen een paragraaf toevoegen over Parro-gebruik om het goed 

gebruiken van Parro aan te moedigen. 

o Deurbeleid, zoals hierboven omschreven, wordt toegevoegd. 

o Voor eind 2022 wordt Parro en andere punten toegevoegd. 
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o Pagina 8, kopje kleding, aanpassen. Hoofdbedekking, tenzij toestemming van 

de directie is gegeven, is niet toegestaan. 

o Pagina 12, Kinderrijk vervangen door “verschillende opvangorganisaties”. 

o Pagina 17, doublure aanvullen met iets als “in overleg met ouders”. 

o Pagina 17, extra aanvullend onderzoek. “Het resultaat wordt met u 

besproken” weghalen 

o Pagina 22, Meer over de AVG en informatiebeveiliging leest u op de website 

van OG Amstelland. 

o Smartphone en Smartwatches is niet toegestaan. Ze moeten direct in de 

kluis. 

o Met bovenstaande aanvullingen wordt met de schoolgids ingestemd. 

 

• NPO- programma 2022 -2023 inclusief financiële onderbouwing – ter instemming 

o Er zitten twee verkeerde aannames in de begroting. Er wordt slechts 13,1% 

ingehouden door de Onderwijsgroep, het bedrag voor onze school is dus 

gunstiger. 

Er is dus nog ruimte om meer plannen te maken. 

o De MR stemt in met het NPO-programma 2022 - 2023 

 

• Audit + tevredenheid enquête personeel  

o De directie herkent de punten aangegeven in de tevredenheid enquête 

personeel. 

o Er gaat gewerkt worden aan de verbeterpunten 

 

• Schoolplan 3.0 – ter instemming 

o Wordt uitgesteld 

 

5. Ouderbijdrage OC 

We kunnen voorlopig instemmen met het bedrag van 50,-. Met de kanttekening dat 

de verantwoording over dit schooljaar en de plannen voor komend schooljaar nog 

gepresenteerd worden. Pas factureren bij definitief akkoord van de MR! 

 

6. Vakantierooster 

Door een andere berekening is er extra ruimte voor drie werkdagen zonder kinderen. 

De oudergeleding gaat hier graag in mee, omdat de werkdrukverlaging voor de 

leerkrachten van groot belang is. Twee maandagen en een donderdag is ons 

voorstel, mede omdat de woensdag en vrijdag te weinig vrije uren zou opleveren 

vanwege de vrije middag. 

 

7. GMR 

De collectieve besteding NPO 22-23 is goedgekeurd. 

De kaderbrief voor de begroting is goedgekeurd. 

Bestuursformatieplan is goedgekeurd. 

 

8. Datum volgende vergadering 

4 oktober 19:30 is de nieuwe datum 

 

9. Rondvraag met directie 

Er zijn zorgen over het tekort aan overblijfkrachten 
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10. Stemming vertegenwoordiger oudergeleding in GMR schooljaar 2022-2023 t/m 

schooljaar 2024-2025 

Annelot is verkiesbaar voor de GMR en wordt door de personeelsgeleding ingestemd 

per 1 augustus. 

 

11. Verlenging zittingstermijnen personeelsgeleding (voor zover van toepassing) 

Niet van toepassing 

 

12. Rondvraag zonder directie 

 

We sluiten het jaar af met een etentje bij Bistro B, morgen 30 juni. 

 

ACTIE 

- Miranda gaat erachteraan dat er een bijeenkomst komt over communicatie van 

school naar ouders. 

- Theo neemt met Rosan (die terugkomt van zwangerschapsverlof) contact op over 

Parro-gebruik-informatie naar ouders toe. 

- Traktaties en surprises op agenda MR 

- Audit en tevredenheid enquête personeel op agenda (eind 2022) 

- Er wordt een berichtje gemaakt voor in Parro, Titus schrijft het, Koen verstuurt het. 

 


