
 Agenda 
Medezeggenschapsraad 

 

08-02-2022 
19:30 – 21:00 
Lokaal: online 

   
Aanwezig: Jelle, Carlijn, Suzanne, Tamara, Joost en Alvin  

Afwezig: Robert, Ilse  

Nr Onderwerp Actiepunt  

1.  Opening – Voorzitter  

 Vaststellen agenda  

 Vaststellen actiepunten.  

 Inventariseren rondvraag 
Fietsenstalling voor leerkrachten om veilig de fietsen en scooters te 
kunnen neerzetten.   

 Notulen vorige vergadering 
Akkoord  
 

  

2.  Terugkoppeling GMR 
Stichtingsbegroting.  
Wens is om de begroting nog te laten toelichten. Diegene zal aansluiten bij 
een MR vergadering.  Aanbesteding wordt ook hier dan verder toegelicht.  
 

 
 

 

3.  Onderwerpen met directie 

 Begroting 
Conform verwachting. In eerste instantie werd er een min 
geconstateerd. De NPO gelden zaten hier nog niet bij. Deze wel mee 
gerekend komen we weer op de nul uit en zijn er geen verdere 
bijzonderheden. Hierdoor kan het plan voor de formatie van volgend 
jaar uitgevoerd worden. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken welke 
gelden er zijn en wat er haalbaar is. Dit wordt ieder jaar opnieuw 
bekeken. Welke uitgaves zijn er aan de ene kant en welke inkomsten 
zijn er aan de ander kanten. Vaste kosten blijven op dit moment 
hetzelfde.  
 

 Overheid  
Gaat een andere verdeling maken van het geld dat beschikbaar komt en 
vooral wanneer dat uitgekeerd wordt aan de scholen. Hierdoor kom je 
in de min uit, maar deze kunnen rechtgetrokken worden met de gelden 
die er aan de andere kant weer bij komen.  
 

 Chromebooks 
Er komt een extra investering voor de chromebooks. Deze uitgaves zijn 
ook passend gemaakt in de begroting.  
 

 Leerkrachtentekort  
Binnen Almere is er een tekort aan leerkrachten. Dit is op dit moment 
nog niet van toepassing op Het Drieluik. Dit kan in de toekomst wel 
veranderen, want binnen Almere is deze vraag er wel steeds meer.  
 

 Urenberekening 2022-2023 
Door continurooster is er nu al een urenberekening gemaakt voor 
komend schooljaar. Dit om te zien of het continurooster haalbaar was 
voor de schooltijden. Deze uren zijn doorgestuurd naar de MR en daar 
zijn verder geen vragen over.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Verwachte bijstellingen schoolplan 
Op alle kanalen moet dat nog bij gewerkt worden. Dit is nu nog niet 
gelukt. Afgelopen periode is prioriteit gegeven aan het oplossen van 
Corona gerelateerde opdrachten, zoals groepen opvangen.  
 

 Continuerooster (input aankomende evaluatie) 
ETU consult komt nog een keer langs. Zij gaan kijken naar het proces of 
er nog verbeterpunten zijn t.o.v het continurooster. De eerste geluiden 
zijn goed.  
Vanuit het team waren al wat geluiden over de invulling van het 
buitenspeelrooster. Er wordt een vragenlijst naar het team verstuurd 
om de afgelopen periode te evalueren.  
 
Vanuit de MRO geleden kwamen geluiden dat ouders niet altijd wisten 
waar hun kind opgevangen wordt als ze bijvoorbeeld wat later 
aankomen op school. Hierop is gereageerd en hiervoor zijn ambulante 
collega’s op het schoolplein aanwezig om deze kinderen alsnog op te 
vangen en naar hun klas te begeleiden.  
Ook werd aangegeven dat kinderen de tijd tot de lunch te lang vinden. 
Ze krijgen dan soms al trek. In het luikje wordt hier extra aandacht aan 
besteed, zodat kinderen extra eten mee naar school nemen.  

 

 AVG 
Binnen prisma zijn ze druk bezig om alle mogelijke punten waarbij een 
AVG lek zou kunnen plaats vinden, op te lossen. Vanuit de GMR zijn 
punten naar voren gekomen, waar de scholen op moeten letten. Deze 
actiepunten zijn uitgevoerd en er zijn nu geen rode punten meer.  
Het Drieluik is al een stap verder en heeft ook al de emailadressen van 
de leerlingen aangepast. Als er een lek is dan wordt er altijd een 
melding gemaakt.   
 

 Evaluatie van de VSO-TSO-BSO  
Dit punt stond er op toen er nog geen continurooster was. Dit punt 
wordt afgerond.  
  

 Beleid rondom corona politiek vs Het Drieluik 
Paasviering 
De AC kijkt altijd ruim van te voren, wat er nodig is voor een viering of 
activiteit. Er moet dus een besluit worden genomen over de uitvoering 
van de paasviering. Vanuit de MRO wordt aangegeven dat het besluit bij 
directie ligt. Directie geeft aan het nog niet te weten en met die 
gedachten in het hoofd, besluiten we als MR om het nog een jaar niet te 
vieren in de kerk. We weten nog niet wat het OMT op dat moment 
beslist en de voorbereidingen zouden anders wel nu al moeten starten.  
 
Koningsspelen 
Is voornamelijk buiten, dus dit kan grotendeels uitgevoerd worden. Op 
zoek naar een nieuwe locatie.  
 
Avondvierdaagse 
Die is opgestart. Deze activiteit kan ook doorgaan.   
 
Schoolreisje en kamp kunnen waarschijnlijk ook door gaan met de 
versoepelingen die er waarschijnlijk aan gaan komen.   
 

4.  Onderwerpen zonder directie   



   

5.  Binnenkomende post 
Mail vanuit de bond om het abonnement te verlengen voor de MR.  

  

6.  Afsluiting 
 

  

 

 

 


