NOTULEN van de 214e MR-vergadering van de Triangel d.d. 21 juni 2021 via Teams.
Aanwezig:
Directie: Guus van Weezenbeek
MR personeelsgeleding: Mariette Mansvelder
MR oudergeleding: Odiel Vellenga (voorzitter), Sven Daam, Miranda Tong Sang, Titus Metz (notulist)
Afwezig:
MR personeelsgeleding: Sandy Stokkel, Koen Tuinte, Lia van Santen
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
Deze MR vergadering is een ingelaste vergadering vanwege de bespreking van het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO). Vanwege de korte termijn kunnen enkele MR-leden niet aanwezig zijn.
2. Verslag vergadering d.d. 25 mei 2021
De notulen worden goedgekeurd.
3. Punten directie
a. Formatie 2021 - 2022
Guus meldt dat de formatie rond is en ook de bezetting van de klassen. Er zijn nog twee vacatures
voor IB-ers. In de voorlopige financiele onderbouwing is er een financieel tekort van circa 30.000
Euro. Dit komt door de kosten voor zij-instromers, die voorheen boven schools betaald werden en
nu ten laste van de eigen formatie van de school komen. Er wordt ook gesproken over de indeling in
drie groepen 3 in plaats van vier groepen 3, dit is echter geen aangelegenheid van de MR en hierover
heeft de MR geen adviesrecht of instemmingsrecht. De MR zal deze week de meest recente versie
van het formatieplan met een voorlopige begroting ontvangen en vervolgens zal de
personeelsgeleding per e-mail stemmen over het formatieplan. Na de zomer komt er mogelijk nog
een update, waarin het tekort kleiner zal zijn. Deze aanpassing van het formatieplan zal dan opnieuw
ter instemming worden voorgelegd.

b. Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Guus licht het plan van De Triangel in het kader van NPO toe.
Het NPO-plan is gebaseerd op de schoolscan. Deze is in een eerdere vergadering toegelicht.
De volgende onderwerpen maken onderdeel uit van het NPO-plan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructie in kleine groepen
Begeleiding NT2 kinderen
Begeleiding Meer- en hoogbegaafde kinderen
Formatief Evalueren
Focus P.O.
Scholing specialist technologie en onderwijs
Nieuwe methode rekenen
Aanschaf boeken duo-lezen
Afname NIO toets groep 8

Het NPO is al voorgelegd aan de Onderwijsgroep Amstelland voor review.
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Op verzoek van de MR is het onderwerp Engels toegevoegd aan bovenstaande lijst.
De MR vraagt aandacht voor de meerbegaafde kinderen, zowel a Different Day kinderen als
meerbegaafde kinderen die niet onder het a Different Day programma vallen. Het aantal
meerbegaafde kinderen op de Triangel is relatief groot. Voorgesteld wordt om hier een separaat
agendapunt aan te wijden voor een volgende vergadering.
Verder wordt er voorgesteld om kindercoaches of kindertherapeuten in te zetten. Daarbij zou er
meer aandacht moeten zijn voor het samenwerken en -spelen, sociale en communicatieve
vaardigheden, onderlinge verbinding, sfeer en rollen in de klas etc, gebieden waarop tijdens de
lockdown kinderen zich minder ontwikkeld hebben.
Ook voor de motorische ontwikkeling is meer aandacht nodig, veel kinderen hebben zich tijdens de
lockdown motorisch minder ontwikkeld. Guus geeft aan dat er in de formatie meer ruimte is
gemaakt voor gym en er zullen meer uren voor gym in het programma komen.
Een percentage van voorlopig 20% wordt afgedragen aan de Onderwijsgroep. Dit zal worden
besteed aan een aantal onderwerpen waarvan de kosten centraal gedragen worden o.a
kwaliteitszorg, interne audits, zij-instromers, professionalisering, passend onderwijs, computer- en
netwerkfaciliteiten en aanpak lerarentekort. Deze centrale plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt
door de Onderwijsgroep en het percentage is nog onvoldoende onderbouwd. De uitwerking en
onderbouwing worden na de zomervakantie pas verwacht. Vervolgens zal de GMR hierover
adviseren.
Behalve aan het ministerie vindt de MR het ook van belang dat de resultaten worden verantwoord
aan de school zelf, zodat bekeken kan worden of de doelen worden gehaald. Aan het ministerie
moet achteraf verantwoord worden.
De gelden worden pas in de loop van het komende schooljaar in twee delen ontvangen. Een deel
moet daarom worden voorgefinancieerd, de Onderwijsgroep heeft voldoende liquide middelen om
dit te kunnen doen.
Het NPO wordt opgenomen in het jaarplan van De Triangel voor 2021 – 2022. Dit jaarplan maakt
onderdeel uit van het vierjaarlijkse schoolplan 2019 - 2023, waar 4 jaarplannen onder hangen.
Guus meldt dat bij de Cito eindtoets van groep 8 een score is behaald van 538,5 hetgeen
overeenkomt met andere jaren.
De MR keurt deze versie van het NPO-plan goed, met inachtneming van de besproken aanpassingen
en uitgaande van 20% afdracht aan de Onderwijsgroep voor centrale bestedingen. Deze
aanpassingen worden verwerkt in een nieuwe versie 4 die we eind deze week zullen ontvangen.
In de loop van het volgende schooljaar zullen er waarschijnlijk updates van het NPO-plan komen, die
aan de MR zullen worden voorgelegd.
Verder zal er na de zomervakantie opnieuw gestemd moeten worden over het NPO-plan wanneer
het exacte percentage van de afdracht aan de Onderwijsgroep bekend is en de GMR hierover een
advies aan de MR-en van de scholen heeft gegeven.

c. Brief bestuur inzake bekostiging professionalisering starters en schoolleiders
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Deze brief van de Onderwijsgroep wordt toegelicht. Het is mogelijk met instemming van de P-MR te
besluiten de middelen van de scholen voor dit onderwerp bovenschools in te zetten, omdat door
een centrale aanpak meer bereikt kan worden op het gebied van professionalisering en begeleiding
van startende leraren en schoolleiders. Dit is een aangelegenheid van de personeelsgeleding.
Aangezien er maar 1 personeelslid aanwezig is wordt besloten dat de personeelsgeleding buiten de
vergadering per e-mail zal stemmen over het voorstel en vervolgens het besluit zal doorgeven aan
Guus.
4. GMR
Titus geeft een update vanuit de GMR. In de laatste GMR vergadering is gesproken over het NPO en
de afdracht van een percentage naar de Onderwijsgroep voor bovenschoolse bestedingen. De
meerjarenbegroting van de Amstelland International School heeft op de agenda gestaan. Verder
wordt er de komende maand een rapport van de onderwijsinspectie over de Karel Eijckman School
gepubliceerd. Hier zal voor alle scholen in de Onderwijsgroep worden gekeken welke lessen eruit
geleerd kunnen worden. Tenslotte komt de Onderwijsgroep na de zomervakantie met een
rapportage van de status van ZOO, Zicht Op Onderwijs.
5. Rondvraag met directie
Er zjin geen vragen voor de rondvraag.
Actiepunten volgende vergadering:
•
•
•

Zonodig opnieuw instemming verlenen op het aangepaste formatieplan
Agendapunt meerbegaafde kinderen
Zonodig opnieuw instemming verlenen op het NPO-plan inclusief het definitieve percentage
van afdracht aan de Onderwijsgroep
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