
     
 
 
 

Jaarverslag van de MR over het cursusjaar 2019-2020 
 
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Triangel en 

Het Mozaïek over het schooljaar 2019-2020. We geven in dit jaarverslag aan wie 
er zitting hadden in de MR en waar we ons mee bezig hebben gehouden. 

 
Wat is een MR?  
In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd dat elke school 

verplicht een MR dient in te stellen. De MR wordt gevormd door een geleding 
vanuit het personeel (de personeelsgeleding) en een geleding vanuit de ouders 

(de oudergeleding). Er wordt regelmatig overlegd met de directie van de school 
over verschillende onderwerpen. Voor bepaalde besluiten van de directie geldt 

dat de MR een advies of instemmingsrecht heeft. Dat is in de wet vastgelegd. In 
het geval van advies kan de MR haar mening geven en in het geval van 
instemming betekent dat de directie en de MR het eens dienen te zijn.  

 
In onderstaand rooster ziet u wie er dit cursusjaar in de MR zitten en welke 

periode ze deelnemen aan de MR. 
 

Naam  Geleding Start 
termijn 

Einde 
termijn 

Elly Seldenthuis Personeelsgeleding Triangel Sept 2018 Sept 2020 

Klaas van der Spoel Personeelsgeleding Triangel Sept 2017 Sept 2021                 

Tiny de Haan Personeelsgeleding Mozaïek Sept 2018 Sept 2022 

Daniël Izelaar Personeelsgeleding Mozaïek Sept 2019 Sept 2023 

Erwin Steller Oudergeleding Triangel Sept 2017? Sept 2021 

Nelise van Helden Oudergeleding Triangel Sept 2016 Sept 2020 

Marit Holdermans Oudergeleding Mozaïek Jan 2020? Sept 2023 

vacature Oudergeleding Mozaïek   

 
Ter informatie hierbij: 

Per september 2019 hadden we 2 vacatures voor de oudergeleding van het 
Mozaïek. Vanaf 1 januari 2020 is Marit Holdermans lid van de MR geworden. 

Vanaf januari tot juli 2020 is Daniël Izelaar tijdelijk uit de MR gegaan i.v.m. zijn 
uitwisseling naar de school van Vlaardingen voor de helft van de week.  

Aan het einde van het cursusjaar hebben we afscheid genomen van Elly 
Seldenthuis en Nelise van Delden. En we hebben Marleen van Dongen 
(personeelsgeleding Triangel) verwelkomd in de MR. John De Voogd 

(oudergeleding Triangel) en Rienk Heij (oudergeleding Mozaïek) zijn 
voorgedragen als nieuwe leden.  

Het nieuwe cursusjaar kunnen we starten op volle sterkte. Daar zijn we blij mee 
en dankbaar voor. Omdat we dan betrekkelijk veel nieuwe leden hebben gaan we 
een MR-cursus aanvragen voor het nieuwe cursusjaar. 

                              
 

 



Vergaderingen  

Het afgelopen schooljaar 2019-2020 heeft de MR 7x vergaderd. In het begin 
deden we dat afwisselend op de locaties van het Mozaïek en de Triangel. Vanaf 
maart 2020 hebben we de vergaderingen online gehouden.  

Naast de leden van de MR was de directeur, Ina van den Boogaart, de eerste 
vergaderingen aanwezig. Door ziekte was zij vanaf maart 2020 afwezig. Dit is 

later opgevuld door de aanwezigheid van Daniëlle Bakker (teamleider Triangel), 
Sylvio Noël (interim directeur Mozaïek) en Joke Ploeg (interim directeur 
Triangel). 

 
Jaarplanning 

Naast terugkerende onderwerpen zoals verbouw/nieuwbouw plannen en actuele 
ontwikkelingen, wordt er gewerkt met een jaarplanning zodat verschillende 

onderwerpen jaarlijks terugkerend op de agenda komen. Dat zijn onder andere 
een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, 
zoals het vaststellen van de ouderbijdrage, de schoolbegroting, de formatie, het 

schoolplan, het nascholingsplan, de schoolgids, enz.  
Van de vergaderingen worden (in principe) notulen gemaakt die worden gedeeld 

met de ouders en het personeel.  
Hieronder treft u een aantal onderwerpen aan die in het afgelopen schooljaar 
bijzondere aandacht hebben gekregen.  

 
TSO Mozaïek en Triangel 

In het voorgaande jaar stond het vraagstuk van de TSO van het Mozaïek op de 
agenda. De TSO is aangepast op diverse punten: er wordt nu gewerkt met vaste 
coördinatoren, de ouders lopen nu een uur pleinwacht i.p.v. een half uur; 

daardoor staan ze minder vaak op het rooster en zorgt het voor meer 
duidelijkheid en continuïteit. We evalueerden regelmatig hoe de ervaringen 

waren, deze zijn overwegend positief.  
Dit cursusjaar is er ook naar de TSO van de Triangel gekeken. Er is gekeken naar 
de bedragen voor de afkoopregeling, er is een enquête gehouden onder de 

ouders en besproken of de TSO aangepast moet worden. De enquête is door 
ruim 70% is ingevuld. Er waren echter niet genoeg ouders die hebben 

aangegeven dat ze mee willen draaien in het rooster. Daardoor is het niet goed 
mogelijk om een besluit te nemen over het vervolg van de TSO. Dit staat dus 
voor het komende jaar weer regelmatig op de vergaderplanning.  

 
Nieuwbouw van de Triangel en verbouw van het Mozaïek 

Dit is ook een vast onderwerp op de agenda. Aan het begin van het jaar was er 
nog wel het een en ander te melden maar door de Coronatijd is er niet veel 
gebeurd op dit gebied. Wel is het onder de aandacht van René Tromp 

(overkoepelend directeur) en de interim-directeuren.  
 

Aanpak van het thuisonderwijs tijdens de Corona-tijd 
Op de vergaderingen in maart en mei is hier uitgebreid bij stil gestaan. Er is 
gesproken over hoe het op de scholen werd geregeld en hoe leerlingen, ouders 

en personeel ondersteund konden worden.  
 

Unitonderwijs 
De Triangel wilde met de positieve ervaringen van het thuisonderwijs graag een 

pilot starten met groepsdoorbrekend onderwijs in units. Deze nieuwe 
onderwijsontwikkeling hebben we uitvoerig besproken en uitgelegd gekregen. De 
ouders van de Triangel zijn uitgenodigd voor een online ouderavond over dit 

onderwerp en hebben hier goed kennis van kunnen nemen.  



Eén van de ambities uit het expeditieplan en het schoolplan 2019-2023 om 

ontdekkend en onderzoekend leren te stimuleren is het geven van onderwijs in 
flexibele organisatievormen passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
Uitgangspunt hierbij is het kind. We willen meer recht doen aan de kwaliteiten en 

verschillen van de kinderen. Het klassikale onderwijssysteem ervaren we daarbij 
steeds meer als knellend, omdat het uitgaat van ‘de gemiddelde leerling’ en 

vastgestelde leerstof per leerjaar. De huidige samenleving vraagt van onze 
kinderen vaardigheden die een bredere en rijkere leeromgeving vragen. Creatief 
denken, kritisch denken, problemen oplossen, zelfregulering en heel belangrijk: 

samenwerken. 
We willen in ons onderwijs de expeditie maken van onderwijs dat als 

uitgangspunt de leerstof en methodes heeft, naar kindgericht onderwijs waarbij 
het onderwijs wordt vormgegeven:  

● met de brede ontwikkeling v/d leerling als uitgangspunt ● op basis van 
welbevinden en betrokkenheid ● een zelfstandige houding van de leerling ● met 
variëteit in leerroutes en werkvormen ● binnen een flexibel groep doorbrekend 

organisatiemodel ● ondersteund door ICT 
De leidende principes die de Triangel in haar expeditieplan hanteert en waaraan 

we steeds onze vernieuwingen willen meten zijn de volgende: 1. We bieden 
kinderen ruimte voor eigenheid en zicht op zichzelf 2. Kinderen leren met plezier 
en leren door ervaren 3. Alles wat we doen draagt bij aan de ontwikkeling van 

kinderen. 
Door de corona crisis en de ervaringen met het thuisonderwijs zijn de plannen in 

een stroomversnelling gekomen. 
De MR geeft zijn instemming om hier het komende cursusjaar mee te starten als 
pilot in de onderbouw (groep 1-3) en de bovenbouw (groep 7-8).  

 
Formatieplan  

Bij het formatieplan is opnieuw gesproken over de inzet van de 
werkdrukmiddelen en de extra gelden die ter beschikking zijn gesteld door 
LEVWN. Op beide scholen zijn we positief over het inzetten van deze middelen 

voor kleinere klassen, extra ondersteuning door onderwijsassistenten en de 
aanstelling van de gymdocenten. Dit werkt werkdruk-verlagend. Hierbij moet wel 

aangetekend worden dat dit wel inhoudt dat er bij kortdurende ziekte vervanging 
geregeld moet worden binnen het eigen team. Dit heeft er af en toe voor 
gezorgd dat klassen opgedeeld werden of thuisonderwijs kregen, als er geen 

opvang geregeld kon worden door de OA of een collega-leerkracht.  
  

Schoolgids, informatiegids en schoolplan 
In de schoolgids, die jaarlijks up to date wordt gebracht, wordt het schoolplan 
vertaald naar praktische zaken. De MR heeft instemmingsrecht op de schoolgids 

en heeft die instemming ook verleend voor de schoolgids 2020-2021. Tevens is 
er door de scholen een schoolplan gemaakt. Deze is ook toegelicht en besproken 

in de MR, en vervolgens namens de MR ook getekend. Als punt van aandacht is 
aan de directie doorgegeven dat de stukken voor de bespreking op de MR-
vergaderingen vrij laat werden aangeleverd.  Dit had te maken met de 

bijzondere periode van interim-directeuren en de Corona-tijd.  
 

Vakantierooster  
De directie van de scholen kan binnen een aantal randvoorwaarden de vakanties 

en vrije dagen tijdens het schooljaar zelf bepalen. Afgelopen jaar kon er rekening 
gehouden worden met de planning van de omliggende scholen (De Cirkel, de 
GSR).  

 



Zelfevaluatie  

De MR doet jaarlijks een zelfevaluatie om het functioneren van de MR te bezien 
en te kijken waar de onderlinge samenwerking en dialoog met de directie 
verbeterd kan worden. Die heeft afgelopen jaar ook plaatsgevonden. Er is 

waardering voor de open en constructieve samenwerking binnen de MR en de 
betrokkenheid en openheid van de directie.  

 
De overige onderwerpen kunt u terugvinden in de verschillende verslagen. Mocht 
u vragen hebben of eens een vergadering willen bijwonen, dan kunt u contact 

opnemen met een van de leden van de MR.  
 

Slotwoord  
Het afgelopen jaar heeft de MR zich ingezet om in het belang van de kinderen op 

onze scholen en het personeel een bijdrage te kunnen leveren aan een open, 
veilige en inspirerende omgeving waar kinderen zich kunnen en mogen 
ontwikkelen en groeien. Wij zijn dankbaar dat God de scholen, de kinderen en 

het personeel het afgelopen jaar bewaard heeft en zien uit naar een mooi nieuw 
schooljaar.  

 
Namens de MR, 
Tiny de Haan d.d. 04-11-2020 


