
Verslag MR 29 okt 2019

Aanwezig: Alex, Coen, Ester, Floortje, Simone en Mayke

Afwezig: Gerda

Opening

Begro�ng 2020: Alex gee� een toelich�ng.  In de jaren 2020, 2021 en 2022 nog een nega�ef 
resultaat, dit bedrag wordt gedurende de jaren kleiner. In het jaar 2023 hee� Gerda in haar 
prognose een sluitende begro�ng beoogd. Ze zal de komende jaren moeten gaan werken naar 
een sluitende begro�ng. Coen hee� een aantal vragen gesteld over de keuzes die in de 
begro�ng gemaakt zijn. Coen gee� aan dat hij graag met Gerda in overleg gaat om haar 
beweegredenen achter de keuzes. De begro�ng volgend MR-agenda terug laten komen

Overige Agendapunten (zonder direc�e)

Wel en Wee Driehoek: Stakingsdag 6 nov. Alle leerkrachten komen werken. Er is een ludieke 
ac�e georganiseerd. We zullen ouders “in werken” om voor de klas te kunnen staan en foto’s 
op sociale-media plaatsen zodat meneer Slob kan zien dat we aan zijn plan werken. Femke 
blij� tot kerst met ziekteverlof. Vervanging is geregeld. Het team hee� een studiemiddag 
gehad om het werken in leerteams verder uit te werken. De onderbouw volgt studiemiddagen 
om het werken met EDI en jonge kinderen beter te leren toepassen. Hele IKC hee� afgelopen 
weekend genoten van een gezamenlijk teamuitje.

1.

Financiën Begro�ng Driehoek: Alex en Coen geven een toelichting. De huidige stand van zaken 
ziet er goed uit. Kosten blijven binnen de begro�ng. Complimenten hiervoor. 

2.

Begro�ng MR: Coen vraagt akkoord voor begro�ng en krijgt deze. Coen dient deze in bij Gerda 3.

Koersplan 2019-2023: Ester hee� met Gerda het Koersplan door gesproken. Gerda hee� het 
koersplan aangepast. MR hee� instemmingsrecht. De MR gaat akkoord met het koersplan, 
hee� nog wel enkele op,- en aanmerkingen. Deze worden aan Gerda doorgespeeld. De MR 
hoopt dat volgend jaar het Koersplan een sterkere opzet hee� zodat de MR minder fouten 
eruit hoe� te halen. Het Koersplan is in deze vorm niet goed genoeg voor publica�e.

4.

Jaarplan 2019-2020 Samenwijs: De inzet van Gerda op het Samenwijs gedeelte van het IKC is 
verder formeel gemaakt met Arnoud van Leuven

5.

Tussen schoolse opvang: Tussen-schools-sporten is populair bij lln. Er wordt ook veel gebruik 
gemaakt van aanbod dans. Het aanbod is goed. Op het plein is nu meer rust. Na kerst komt er 
aanbod “klankschalen”. Er wordt bekeken of de aanschaf van een Ac�ve Floor een op�e kan 
zijn voor de TSO

6.

De MR hee� vragen bij het opheffen van de S�ch�ng Vrienden van de Driehoek. Hoe word 
het geld van de s�ch�ng beheert na opheffing. Mar�jne hee� in de jaarvergadering 
aangegeven waarom de s�ch�ng opgeheven wordt. Er is een behoorlijke buffer in de kas. Wie 
wordt waar nu eigenaar van. Wie neemt bijv. de beslissingen over het TSO-budget. Hoe lang 
kunnen we TSO-aanbod aan blijven bieden. Wat doen we als buffer op is. Naar ouders moet 
duidelijk zijn wat voor aanbod er is op TSO en hoe lang dit aangeboden kan worden. Op welke 
bankrekening komt het budget uit de S�ch�ng terecht en hoe zorgen we ervoor dat dit geld 
niet verdwijnt binnen  de Opmaatgroep en aan andere zaken wordt besteed. Wie maakt 
jaarlijks de begro�ng voor het besteden van dit geld? Komende vergadering willen we hier 
graag met Gerda over van gedachten wisselen.

7.

Vastellen Notulen 10 sept 2019. Bij deze vastgesteldA.



Ac�elijst:

Verslag op site   Mayke
Stukje Driehoeks nieuws Simone
Boeken MR Bestellen   Ester-Alex
Begro�ng MR    Coen

Vergaderdata:

3 december  Coen PC de brouwerlaan nr. 8a
4 februari  Simone
24 maart  Ester
12 mei   Floortje
23 juni   school

Ingekomen stukken: Alex mailt info MR door.B.

Agendapunten buiten het jaarplan: -C.

Rondvraag: Coen: er wordt met terugwerkende kracht werk gemaakt van de oversteekplaats 
Renco/drie eilanden.

D.


