Notulen van de 218e MR vergadering van de Triangel
d.d. 2 december 2021
Plaats: Online vergadering via Teams
Aanwezig:
Personeelsgeleding: Lia, Sandy, Mariette, Koen
Oudergeleding: Sven, Odiel (voorzitter), Titus (notulist)
Directie: Guus, Theo
Afwezig met kennisgeving: Miranda (ouder)
1. Opening
Deze vergadering heeft als enig agendapunt de begroting van 2022.
2. Goedkeuring notulen van de vorige vergadering.
De goedkeuring van de notulen van de 217e vergadering d.d. 10 november 2021 wordt
doorgeschoven naar de volgende MR-vergadering.
3. Begroting 2022
Guus licht de notitie “Toelichting bij de begroting 2022 k.b.s. De Triangel” en het document
met de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2026 toe.
Er wordt verwezen naar de inhoud van de notitie. Het concept van de notitie en de begroting
is vooraf al doorgesproken met een afgevaardigde van de MR (Titus).
De volgende vragen worden gesteld en de volgende opmerkingen worden gemaakt:





Klopt het dat de NIO toetsen van groep 8 niet uit het NPO budget komen? Ja dat klopt.
NIO toetsen worden voortgezet na afloop van het NPO programma.
Een mogelijk vertrek van de Taalschool wordt gezien als een onzekere factor. Deze
mogelijke ontwikkeling is onbekend bij de MR. Antwoord: de toewijzingsprocedure is
veranderd. Daarnaast zitten taalscholen in Amsteleveen erg vol. We moeten er
rekening meehouden dat in de toekomst meer taalonderwijs op de scholen nodig is
of dat leerlingen rechtstreeks naar de school komen. Dit kan leiden tot hogere kosten
in de toekomst. Deze ontwikkeling is onbekend bij de MR en bij de aanwezige GMRleden. De aanwezige GMR leden zullen hierover vragen stellen in de GMR.
De opmerking bij grootboekrekening 81105 is niet duidelijk. Dit wordt toegelicht. De
groei van het aantal leerlingen daalt, aangezien de school vol raakt. Daardoor zijn er
in de toekomst minder inkomsten van het rijk.
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Er wordt een aantal vragen gesteld over de investeringen, zoals opleiding technologie
en onderwijs en keukens voor de kleuters.
Er staat een investering voor een andere lesmethode, wordt daar leesmethode of
lesmethode bedoeld? Dit zou eerst een andere leesmethode zijn, het is echter niet
zeker hoever de uitgevers zijn met de herziening van de leesmethode. Als er
onvoldoende keuze is dan wordt gekozen voor een andere lesmethode, bijvoorbeeld
voor rekenen. Er is in de begroting in ieder geval een bedrag gereserveerd.
De begroting voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is opgenomen in de
begroting, dit wordt nader toegelicht. Er resteert in 2022 nog een bedrag waarvoor
nog plannen ontwikkeld moeten worden.

Vanaf 2024 is er een structureel tekort, dit komt voornamelijk door een conservatieve
prognose van de leerlingen aantallen. De personeelskosten zouden dan mogelijk te hoog zijn.
Gezien het lerarentekort is het echter verstandig om zo veel mogelijk personeel te binden,
ook al leidt dat in de toekomst tot teveel kosten. De verwachting is dat personeel toch wel
inzetbaar zal zijn.
Voor 2022 is de begroting sluitend (een minimaal tekort van 2.336 euro is voorzien).
Besluit:
De MR adviseert positief over de begroting voor 2022.

4. Wat verder ter tafel komt
Het voorstel van Miranda voor bovenschoolse inzet van een kinderpsycholoog is door Titus
mondeling besproken met het bestuur van Onderwijsgroep Amstelland en positief ontvangen
door het bestuur. Er is wel gevraagd om het op schrift te stellen, hetgeen door Miranda en Titus
is gedaan en rondgemaild.
Het plan is ten behoeve van (verergering van) psychosociale klachten bij kinderen en hun
omgeving (bijvoorbeeld leerproblemen, stemmingsproblemen, gevoelens van sociale isolatie,
sociale onhandigheid, spanningen in de gezinsrelaties etc) die samenhangen met corona en de
bijkomende coronamaatregelen, waardoor het schoolse functioneren (meer) onder druk is komen
te staan. Deze psycholoog zou ingezet kunnen worden naar behoefte door leerteams van scholen
om met kinderen en diens omgeving in gesprek te gaan.
Gezien de emotionele druk die rust op leerkrachten vanuit personele krapte en mogelijke zorgen
over de veiligheid van de leerlingen en zichzelf zou ook een coach of psycholoog die
ondersteunend is voor het personeel een mooi aanbod kunnen zijn. Het lijkt ons enorm belangrijk
dat er ook oog is voor het psychisch welzijn van de leerkrachten en het ondersteunend personeel
om in deze corona-pandemie overeind te kunnen blijven als school. Hierbij kan gedacht worden
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aan de mogelijkheid om op verzoek individuele ondersteuning te krijgen en aan een individuele
of groepstraining zoals mindfulness, balans houden tussen werk en privé etc.
De MR gaat akkoord met het indienen van dit voorstel bij het bestuur van Onderwijsgroep
Amstelland.

5. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
Volgende vergadering: woensdag 19 januari 19:30 uur
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