Notulen van de 220e MR vergadering van de Triangel d.d. 16 maart 2022 (via Teams)
Aanwezig: Titus (voorzitter), Lia, Miranda, Sven (notulen) , Koen, Theo (directie), Gea (alleen
onderwerp TSO), Deborah
Afwezig; Sandy, Mariette

01. Opening, mededelingen, welkom nieuw MR-lid
In verband met het vertrek van Odiel was er een vacature voor ouder lid MR. Deborah heeft zich
tijdens de vorige verkiezingen kandidaat gesteld, ze had van de niet gekozen kandidaten de meeste
stemmen en is gelukkig bereid om de vacature tot de volgende verkiezingen te vervullen. Na een
voorstel ronde gaan we van start.
Er zijn geen verdere mededelingen.
02. TSO, aanvulling op vorige vergadering
Zowel de balans als het kas-bank overzicht waren geen punt van discussie. Een ander punt is dat van
de abonnementskosten, i.p.v de begrootte €60.000,- bleken de inkomsten circa €100.000,- te zijn.
Eén en ander bleek te berusten op een vergissing en leidt tot een minder groot tekort. Uiteindelijk is
er sprake van een negatieve begroting voor 2022 van €13.000,-. Dit wordt ingelopen op de reserves.
Dit wordt door een ieder als acceptabel beschouwd, tevens is een ieder zeer tevreden over de
meerwaarde van de inzet van Kids Actief.
03. Verslag vergadering d.d. 19 januari 2022 (bijgevoegd)
Pagina 2, punt 5, Koersplan wordt verlengd tot 2024 en niet tot 2023 zoals vermeld.
Pagina 2, punt 5, opmerking Koen m.b.t. communicatie bestuur OGA; Koen geeft aan te hebben
besloten geen brief te sturen, maar heeft e.e.a. mondeling besproken. Actie is dan ook niet meer
opportuun.
Hiermee zijn de notulen d.d. 19-01-2022 vastgesteld.
04. Verslag ARBO-medewerker (bijgevoegd)
Hieruit blijkt een tweetal actiepunten – niet voor de MR -, te weten een ontruimings-oefening en de
organisatie van kinder-EHBO.
05. Punten directie

•

Voortgang NPO gelden
o Er is € 80.000,- nog niet ingezet in 2021. Dit zal worden opgenomen in een speciale
bestemmingsreserve, de termijn voor uitgifte van deze gelden is met een periode
van 2 jaar verlengd. Het is de bedoeling / het advies deze gelden te besteden aan de
groepen die de afgelopen 2 jaar het meest hebben geleden onder Corona
maatregelen, dit betreft de groepen 3 en 4 van destijds oftewel de huidige groepen 5
en 6.
o Verder geeft de vertegenwoordiging van de directie, Theo, aan de verdere besteding
van dit bedrag te willen overleggen met Guus, alvorens hier verder op in te kunnen
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gaan. Tijdens de volgende vergadering komt ook de inhoudelijke voortgang van het
programma op de agenda.
Deborah stelt de vraag in hoeverre de oorlog tussen Oekraïne en Rusland van invloed
is op het welzijn en presteren van de leerlingen. Vooralsnog is er geen aanleiding om
dit als zorgelijk te ervaren. Uiteraard is de oorlog onderwerp van gesprek in de klas
en springen de leerkrachten hier zorgvuldig op in.

•

kwartaalrapportage 4e kwartaal 2021
o Dankzij enkele meevallers vanuit de overheid is er een overschot in de cijfers van
2021, zonder deze meevallers was het resultaat niet negatief geweest.

•

voorstel ouders weer in school

In verband met Coronamaatregelen konden ouders langere tijd niet op school komen. Iets wat uit
een noodzaak is ontstaan, bleek ook voordelen te hebben. Leerkrachten noemen een rustige en
tijdige start van de dag, maar tevens een grotere en eerdere zelfstandigheid van de leerlingen.
Onder de leerkrachten is er daarom gepeild hoe om te gaan met de terugkeer van ouders binnen de
school. Uit deze peiling is onderstaande consensus gekomen, dat hieronder ter voorstel is gebracht.
Voorstel voor de MR:
De ouders van alle groepen mogen een week voor en een week na iedere vakantie (van minimaal 1
week) in de school. Dit is niet ‘verplicht’; het is een optie voor ouders. Ervaring op de Cirkel leert dat
het de eerste dag druk is en daarna eigenlijk rustig wordt.
Dit betekent:
•
•
•
•
•

Een week voor en na de zomervakantie
Een week voor en na de herfstvakantie
Een week voor en na de kerstvakantie
Een week voor en na de voorjaarsvakantie
Een week voor en na de meivakantie

Dit betekent 10 weken per jaar en is dus 1⁄4 deel van het schooljaar.
Er ontstaat een discussie, waarin het spectrum van meningen ver uiteen ligt; de één vindt dit voorstel
niet ver genoeg gaan en is van mening dat de ouders hiermee te vaak in de klas komen, de ander is
van mening dat ouders van alle groepen dagelijks de klas in zouden moeten mogen.
Genoemde argumenten vóór zijn
•
•
•

In afwezigheid van ouders kunnen de lessen tijdig beginnen
Ouders in de klas geven onrust, een hectisch / chaotisch begin van de dag
Leerlingen worden sneller zelfstandig

Genoemde argumenten tegen het voorstel zijn
•
•
•

Ouders / verzorgers missen de binding met leerkracht en school, Parro maakt het contact
digitaal en onpersoonlijk
Ouders / verzorgers missen de dynamiek van de klas, weten niet meer wat er speelt
Ouders / verzorgers willen graag zien wat de kinderen in de klas doen, waar ze zitten
enzovoorts
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•

Bezwaren zoals verjaardagen en andere momenten waarop het van belang gevonden wordt
dat de ouder / verzorger mee de klas in komt

In afwezigheid van de directie stemmen we over een gewijzigd voorstel, te weten groepen 1-2-3 zijn
altijd welkom en groepen 4-8 zoals door MT voorgesteld, e.e.a. als proefperiode tot de
zomervakantie. Herijking zo nodig in de MR vergadering van juni. De meningen blijven verdeeld,
maar het gewijzigde voorstel wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.
•

verlenging schoolplan

De vraag is of we nu, als MR, kunnen instemmen met de verlenging van het schoolplan met 1 jaar.
Deze instemming is echter al verleend tijdens de vorige MR-vergadering.
•

Formatieplan 2022-2023

Het formatieplan is nog niet rond, meer info volgt in mei 2022.
06. GMR
Het plan voor de collectieve inzet van een kinderpsycholoog samen met het plan voor een collectieve
logopedist (van een andere school) zijn de winnaars geworden van totaal 5 inzendingen.
Miranda en Odiel werden met name genoemd door het bestuur in de GMR en het stafbureau gaat
contact met hen opnemen. Men gaat met hen het plan bespreken en vervolgens gaat het stafbureau
het plan verder uitwerken en er aanbieders voor vinden.
Er waren in de GMR nog wel wat vragen of de reguliere aanbieders dit niet ook al aanbieden vanuit
zorgbudgetten en of dat het wel ten koste van NPO moest gaan en tevens of het wel corona
gerelateerd is. Van de kinderpsycholoog was men vrij snel overtuigd dat dit wel onder NPO gelden
zou kunnen vallen, over de logopedist had men twijfels. De vertegenwoordiger van Omnibus had een
overtuigend verhaal dat een logopedist wel past in dit kader. Overigens heeft de GMR hierin geen
adviesrecht of instemmingsrecht, een speciale commissie heeft er naar gekeken en advies gegeven
en het bestuur heeft besloten.
07. Rondvraag met directie en afspraak volgende vergadering
Titus vraagt of de audit in het kader van de onderwijskwaliteit ter voorbereiding op een bezoek van
de onderwijsinspectie al is geweest, dit is het geval, de audit van 24-01-2022 verliep goed. Het
verslag zal nog volgen.
De volgende vergadering is gepland op woensdag 11 mei 2022, 19.30 uur. Deze zal fysiek zijn. De
vergadering daarna, de laatste van dit schooljaar, is gepland op woensdag 29 juni, 19.30 uur.

08. Verkiezingen komend jaar
Er zullen verkiezingen volgen voor 2 aanstaande vacatures voor ouderleden van de MR.
09. Begroting TSO 2022
De begroting wordt goedgekeurd.
10. Rondvraag zonder directie
Er zijn geen vragen.
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