26 oktober 2021

Notulen van de 216e MR vergadering van de Triangel
Plaats: Online vergadering via Teams
Aan/ afwezig:
Personeelsgeleding: Aanwezig: Lia, Sandy, Mariette; Afwezig: Koen
Oudergeleding: Aanwezig: Miranda, Odiel (voorzitter), Titus (notulist); Afwezig: Sven
Directie: Guus (afwezig)
1. Opening
Deze vergadering is een extra MR-vergadering in verband met het verzoek van het bestuur
van Stiching Onderwijsgroep Amstelland om de collectieve besteding van de NPO-gelden
goed te keuren
2. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering.
De goedkeuring van de notulen van de 215e vergadering d.d. 23 september 2021 wordt
uitgesteld tot de volgende vergadering.
3. Goedkeuring collectieve besteding NPO-gelden
Binnen Onderwijsgroep Amstelland is besproken op welke wijze een deel van de incidentele
gelden die van het ministerie worden ontvangen in het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) ingezet kunnen worden op onderwerpen die voor alle scholen gelden. Dit
zal gebeuren op zes thema’s: professionalisering, ondersteuning ICT-werkzaamheden,
kwaliteitszorg verbeteren, aanpak lerarentekort om de NPO-plannen op schoolniveau te
kunnen uitvoeren, administratieve ondersteuning personeelsmutaties en innovatie ten
behoeve van onderwijskwaliteit. Het plan is beschreven in de notitie “Collectieve inzet van
de NPO-middelen van Onderwijsgroep Amstelland” versie 7 van 7 oktober 2021.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft positief geadviseerd over het
plan en adviseert de MR-en om in te stemmen. Uit bijgaande notitie blijkt dat de kosten voor
deze bovenschoolse inzet in schooljaar 2021-2022 totaal € 477.974 bedragen. Dit betreft het
totaalbedrag stichtingsbreed (dus niet per school). Dit komt overeen met 15,5% van de
totale extra bekostiging voor dit schooljaar.
De medezeggenschapsraden van de Onderwijsgroep Amstelland wordt gevraagd
goedkeuring te geven op de 2 volgende vragen:

1.
Stemmen de MR’en in met een overdracht van 15,5% van het NPO-budget aan het
bovenschoolse niveau in combinatie met de invulling zoals beschreven in bijgevoegde
notitie?
2.
Stemmen de MR’en er mee 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.
De medezeggenschapsraad heeft de stukken bestudeerd en het advies van de GMR in acht
genomen. Alle aanwezigen gaan akkoord en de medezeggenschapsraad van De Triangel
besluit in te stemmen met:
Instemming vraag 1: de medezeggenschapsraad stemt in met een overdracht van 15,5% van
het NPO-budget aan het bovenschoolse niveau in combinatie met de invulling zoals
beschreven in bijgevoegde notitie.
Instemming vraag 2: de medezeggenschapsraad stemt 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.
Het bestuur heeft een stelpost opgenomen voor innovatieve ideeën ten behoeve van
onderwijskwaliteit. De MR van De Triangel zal mogelijk op een later moment in dit kader een
voorstel doen aan het bestuur om bovenschools een kinderpsycholoog aan te trekken.
Tijdens de volgende MR-vergadering zal dit verder besproken worden.
4. Wat verder ter tafel komt
De agendapunten voor de volgende vergadering worden besproken.
Er ontstaat een roep om hulpouders weer toe te laten tot de school om de leerkrachten te
ontlasten, zodat zij bijvoorbeeld meer aandacht kunnen besteden aan de begeleiding van
kinderen die moeite hebben om mee te komen of aan meer begaafde kinderen. Het voorstel is
om dit tijdens de volgende vergadering te bespreken met de directie.
5. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Volgende vergadering: woensdag 10 november 2021 19:30 uur

