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1. Algemeen  

Als medezeggenschapsraad willen we een positief-kritische rol vervullen in de ontwikkeling 

en uitvoering van het beleid op onze school. De directie maakt ons daar deelgenoot van.  

Ook in schooljaar 2021/2022 wisten we wat er speelde en konden we over diverse 

onderwerpen een gefundeerde mening vormen. Zo konden we onze adviesrol inhoud geven 

en hielden MR en directie elkaar scherp. In zijn algemeenheid onderschrijft de MR de koers 

die de school vaart. 

 

2. Samenstelling van de MR   

In het schooljaar 2021/2022 was de MR als volgt samengesteld:  

Oudergeleding: Personeelsgeleding: 

Odiel Vellenga (voorzitter, gestopt in 
januari 2022) 

Sandy Stokkel 

Titus Metz (voorzitter vanaf januari 2022 
tot einde schooljaar, tevens voorzitter 
GMR) 

Lia van Santen 

Miranda Tong Sang Koen Tuinte 

Sven Daam Mariette Mansvelder (tevens GMR) 

Deborah Verschoor (vervanging van Odiel 
tot einde schooljaar) 

 

 

 

 



Vertegenwoordiging in GMR  

Twee leden van de MR – een ouder en een personeelslid - hebben zitting in de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Onderwijsgroep Amstelland,  onze 

overkoepelende scholenorganisatie. In het schooljaar 2021/2022 was Titus Metz tevens 

voorzitter van deze GMR. In de GMR komen school-overstijgende zaken aan de orde. Deze 

werden teruggekoppeld in de MR-vergaderingen.  

 

3. Begrotingen en verantwoording  

Directie, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Oudercommissie (OC) leggen jaarlijks aan de MR 

begrotingen voor.  

De MR bestudeerde de begrotingen voor schooljaar 2021/2022 kritisch, met toelichting van 

bovengenoemden en keurde deze goed.    

• Begroting De Triangel 

Voor 2022 was de begroting sluitend (een minimaal tekort van € 2.336,- was voorzien). 

Vanaf 2024 is er waarschijnlijk een structureel tekort; dit komt voornamelijk door een 

conservatieve prognose van de leerlingenaantallen. De personeelskosten zouden dan 

mogelijk te hoog zijn. Gezien het lerarentekort is het echter verstandig om zoveel mogelijk 

personeel te binden, ook al leidt dat in de toekomst tot te hoge kosten. De verwachting is 

dat het personeel toch wel inzetbaar zal zijn.  

• Begroting Oudercommissie (OC) en vrijwillige ouderbijdrage  

Twee leden van de Oudercommissie hebben de begroting gepresenteerd. De vrijwillige 

ouderbijdrage werd dit jaar vastgesteld op € 50,- per kind.  

• Begroting Tussenschoolse Opvang (TSO) 

In januari 2022 werd de TSO-begroting gepresenteerd. Er was een negatieve begroting voor 

2022 van € 13.000,-, wat zou worden ingelopen op de reserves. Er zijn meer professionele 

krachten ingehuurd (Kids Actief), wat als zeer positief is ervaren.   

 

4. Ouders weer in school 

In verband met de coronamaatregelen konden de ouders langere tijd niet op school komen. 

Iets wat uit noodzaak was ontstaan, bleek ook voordelen te hebben. Leerkrachten noemden 

een rustige en tijdige start van de dag en tevens een grotere zelfstandigheid van de 

kinderen. Er is in de MR uitgebreid gediscussieerd over het voorstel dat aan de MR is 

voorgelegd. Dit voorstel kwam tot stand na een peiling onder het personeel en hield in dat 

de ouders van alle groepen een week voor en een week na iedere vakantie met de kinderen 

mee de school in mochten. Het onderwerp zorgde voor grote verdeeldheid binnen de MR. Er 



is uiteindelijk met het voorstel ingestemd, op voorwaarde dat het deurbeleid volgend 

schooljaar geëvalueerd wordt. 

 

5. Goedkeuring collectieve besteding NPO-gelden  

Binnen Onderwijsgroep Amstelland is besproken op welke wijze een deel van de incidentele 

gelden die worden ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

ingezet kunnen worden op onderwerpen die voor alle scholen van de stichting gelden. De 

MR heeft de stukken bestudeerd en besloten om in te stemmen met een overdracht van 

15,5% van het NPO-budget aan het bovenschoolse niveau. Daarnaast stemde de MR ermee 

in dat de GMR in het vervolg de gesprekspartner voor het bestuur is, waar het gaat om 

medezeggenschapskwesties voor de collectieve inzet van de NPO-gelden. Dit betreft zowel 

het toezicht op de centrale besteding als de besluitvorming over eventuele afwijkingen. 

 

6. Formatie 2022/2023 

Eind juni 2021 was de formatie rond. Het is moeilijk gebleken om de ondersteuningsuren 

rond te krijgen. In de MR is meegedacht over de gehanteerde werving- en selectieprocedure. 

Wellicht zijn daar verbeteringen mogelijk. De personeelsgeleding van de MR heeft 

ingestemd met het formatieplan.  

 

7. Overige onderwerpen 

Tijdens de vergaderingen in het schooljaar 2021/2022 zijn onder meer nog de volgende 

onderwerpen aan de orde geweest: 

- Regelmatig updates en wijzigingen met betrekking tot de formatie. 

- De MR streeft ernaar om het contact tussen de ouders en de MR te verbeteren door 

meer zichtbaar te worden. Daartoe werden verschillende ideeën naar voren 

gebracht.  

- De directie deed regelmatig verslag van de voortgang van de besteding van de NPO-

gelden. 

- Er waren in 2021/2022 weer veel coronabesmettingen op school, begin 2022 

moesten veel groepen in quarantaine. In de MR heeft hierover meegedacht en 

geadviseerd.   

- Engels: er heeft een visitatie plaatsgevonden door Early Bird. Dit heeft 

verbeterpunten opgeleverd, maar het uitstroomniveau van de kinderen zou passend 

zijn bij het niveau dat door de middelbare scholen wordt verwacht.  

- Er heeft een audit plaatsgevonden door Helder Onderwijs Advies. Ook hieruit zijn een 

aantal verbeterpunten naar voren gekomen, waar hard aan gewerkt wordt.   

- Miranda heeft bij het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland een voorstel ingediend 

voor bovenschoolse inzet van een kinderpsycholoog. Het voorstel is positief 



ontvangen en de kosten ervan kunnen zeer waarschijnlijk onder de NPO-gelden 

vallen. 

- De directie deed regelmatig verslag van de voortgang van de besteding van de NPO-

gelden. Het is lastig gebleken om personeel te vinden om de plannen uit te voeren, 

zeker in corona-tijd. 

- De MR heeft de schoolgids 2022/2023 bekeken, op enkele punten aangevuld en 

akkoord bevonden.    

- Er zijn twee nieuwe leden gekozen voor de MR-oudergeleding. Zij nemen met ingang 

van het schooljaar 2022/2023 zitting in de MR.   

- Middels een kwartaalrapportage is de MR steeds geïnformeerd over de financiële 

situatie van de school.  


