Notulen van de 209e MR-vergadering De Triangel d.d. 19 november 2020 via Teams
Agenda
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Verslag van de 208e vergadering en eventuele acties n.a.v. vorige vergadering
Ingekomen stukken en mededelingen
Punten directie
- Begroting Triangel (inclusief formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 oktober)
- Evaluatie ouderparticipatie
- Tevredenheidspeilingen, evaluatie voortgang van de verbeterpunten
- Kwartaalrapportage
GMR
Rondvraag met directie
Concept Jaarverslag MR
Financieel verslag en begroting MR
Rondvraag zonder directie

Aanwezig MR: Koen, Lia, Miranda, Titus, Sandy, Sven, Mariette (notulen)
Aanwezig directie: Guus
Afwezig (afgemeld): Odiel, Theo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Koen opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Titus merkt op dat er een nieuwe wet is ingevoerd die zorgt dat een vrijwillige ouderbijdrage
op scholen ook echt vrijwillig is. Het uitsluiten van kinderen van activiteiten zoals
schoolreisjes mag niet meer. Guus geeft dit door aan Noortje van de OC.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Koen heeft Auke van de AOb benaderd voor een MR-cursus voor Miranda. Deze is (te)
intensief en duurt 2 dagen. Miranda gaat nu een cursus via de GMR volgen. Als we nog een
cursus via Auke willen, dan moeten we aangeven waar we wat over willen horen. Op dit
moment is er niet echt behoefte aan een cursus.
Koen heeft gevraagd aan Marjolein of ze wil dat we een afscheid organiseren. Ze geeft er de
voorkeur aan om dit voorlopig op te schuiven.
4. Punten directie

Begroting
Guus geeft aan dat we zijn overgestapt op een nieuw boekhoudprogramma c.q.
begrotingsmodule: Cogix. De gegevens worden elke dag aangepast, zodat op elk moment
duidelijk is hoe de school er financieel voorstaat.
Guus praat ons door de begroting heen. Kort samengevat: 2020 is een overgangsjaar.
Actuele gegevens kloppen soms niet helemaal. We gaan uit van het aantal leerlingen in
oktober van het vorige schooljaar. Zo zijn er nog enkele variabelen. Guus gaat uit van 2%
groei per jaar. Dit is behoudend, maar ‘zo rekenen we ons niet rijk’. 80% van alle kosten zijn
personeelslasten. Daarnaast gaan we vooral investeren in ICT. De kleutergroepen krijgen
nieuwe touchscreen-borden, verstelbaar in hoogte. De groepen 4 krijgen nieuw meubilair.
Titus vraagt of er misschien financiële ruimte is voor een leerkracht Engels, die af en toe
Engels komt geven in de verschillende groepen. Guus geeft aan dat die keuze bij het
formatieplan aan de orde komt.
Er is een tekort van € 36,000,-. Het eigen vermogen van de school bedraagt € 125.000-. Guus
streeft er naar ongeveer € 60.000,- tot € 70.000,- aan reserves te houden. We hebben dit
jaar extra kosten gemaakt door corona. Die kosten moeten we vooralsnog zelf betalen, maar
misschien komt er ook wat terug van de gemeente.
Titus vraagt of we voortaan een toelichting meegestuurd kunnen krijgen, met daarin de
keuzes die gemaakt zijn en de posten die opvallend zijn. Guus stelt voor om het schoolplan
nog even toe te sturen, omdat de meeste keuzes gebaseerd zijn op het schoolplan. Guus zal
daar nog een toelichting bij geven. Gaat via Lia naar de MR.
De prestratiebox komt te vervallen. Dit was een verzameling van subsidies etc. en er komt
nu ‘één pot’.
Overige punten directie:
•

•

•
•

•

Ouderparticipatie: de bedoeling is om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij dingen
waar we mee te maken hebben of krijgen, zoals bijvoorbeeld thuisonderwijs. Dat
loopt wel.
Achterstanden door corona: het lijkt er op dat er vooral bij rekenen achterstanden
zijn ontstaan. Met lezen konden kinderen vaak wel geholpen worden door hun
ouders, maar met rekenen lag dat waarschijnlijk wat moeilijker.
Tevredenheidspeilingen: het bestuur heeft een extern bureau ingehuurd, maar Guus
is niet te spreken over het rapport. Hij vindt het erg onduidelijk, het voegt niets toe.
Kwartaalrapportage. Er zijn enkele opvallende punten. De scholingskosten vallen
lager uit dan begroot, omdat veel opleidingen niet doorgingen. Ook afschrijvingen ICT
zijn lager. De huurkosten van de gebouwen zijn nog niet geheel verwerkt, dat gaat
nog plaatsvinden. Er was sprake van hogere schoonmaakkosten en heffingen die te

•

laag begroot zijn. Een aantal kosten was verkeerd geboekt. Er is iets meer ICT
aangeschaft dan begroot.

5. GMR
Er is een nieuwe voorzitter van het college van bestuur gevonden. Er is positief geadviseerd
door de GMR. Omdat de aanstelling nog niet rond is, mag de GMR nog niet communiceren
wie het is.
De PGMR heeft ook positief geadviseerd over een nieuwe arbodienst.
6. Rondvraag met directie
Miranda vraagt of we een keer begrotingen van voorgaande jaren kunnen vergelijken met de
nieuwe begroting. Titus legt uit dat dit normaal gesproken ook kan, dan staat de begroting
van het vorige jaar naast de nieuwe begroting. Doordat er een nieuw boekhoudpakket is, is
dat nu wat lastig. Dit zal volgend jaar gemakkelijker zijn.

7. Concept jaarverslag MR
Met de aanvullingen van Titus en Koen is het concept akkoord. Mariette stuurt het
jaarverslag naar Theo (voor de website) en naar alle collega’s, zodat zij ook weten waar we
ons mee bezig hebben gehouden.

8. Rondvraag zonder directie
Vergoeding van de kosten van de MR: Titus geeft aan dat er een mogelijkheid is om een
aanvulling te vragen als € 1700,- niet genoeg is. Tot nu toe komen we altijd wel uit met het
geld, maar het is goed om te weten.
Miranda zou graag een keer overleggen over de rol die iedereen kan vervullen binnen de
MR. Waar zit ieders expertise? Goed idee om een keer op de agenda te zetten.

