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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Interconfessionele 
Basisschool De Triangel schooljaar 2020-2021. 

Het jaarverslag is een korte samenvatting van de besproken onderwerpen in de MR en heeft 
als doel ouders, personeel en de Groeiling als overkoepelend orgaan inzicht te geven in de 
activiteiten van de MR. Mochten er na het lezen van deze samenvatting vragen zijn, of heeft 
u als ouder interesse in de activiteiten van de MR, schroom dan niet een van de leden aan te 
spreken.  

Wij staan u graag te woord. 

 

Samenstelling MR 

De MR bestond dit volledige schooljaar uit:  

 Hans van der Elburg, voorzitter, ouderlid sinds augustus 2019 

 Joost Bakker, ouderlid sinds juni 2020 

 Marieke Abels, ouderlid tot mei 2021 

 Geerd van Eijk, ouderlid sinds mei 2021 

 Liza Schenk, personeelslid sinds maart 2020 

 Vivian Streng, personeelslid sinds augustus 2019 

 Manon van Vliet, personeelslid sinds mei 2021 

 Angenieta Kaatee-de Groot, geen lid, aanwezig namens het bevoegd gezag. 

 

Bijeenkomsten 

De MR is op de volgende data bijeengekomen voor overleg: 

 14 - 09 - 2020 

 27 - 10 - 2020 

  07 - 12 - 2020 (financiën) 

 19 - 01 - 2021 

 08 - 03 - 2021 

 10 - 05 - 2021 

 01 - 06 - 2021 

 06 - 07 - 2021  



                                                        
 

De MR heeft hiermee voldaan aan het minimum aantal van 4 bijeenkomsten per schooljaar. 

 

Speerpunten 

De MR kiest jaarlijks een aantal speerpunten: onderwerpen waar we extra aandacht voor 
willen hebben. De speerpunten voor dit jaar waren: huisvesting, corona gerelateerde 
maatregelen en NPO gelden. 

 

Huisvesting 

Afgelopen jaar heeft de MR veel tijd besteed aan huisvesting, naar aanleiding van het 
integraal huisvestingsplan van de gemeente Gouda. Zoals bekend blijft  De Triangel op de 
huidige locatie en gaat nieuwbouw delen met Auris Taalplein. Dit jaar is er tijdens de MR 
vergaderingen met name regelmatig overleg geweest over de voortgang, waarbij de directie 
vanuit de Groeiling met regelmaat toelichting gaf.  

 

Omgaan met Corona en Corona gerelateerde maatregelen 

Vanwege de corona gerelateerde maatregelen is er dit schooljaar veel thuisonderwijs 
geweest. Uiteraard zijn er veel  gesprekken over corona maatregelen gevoerd. Niet alleen 
school gerelateerd maar ook maatschappelijk gerelateerd richting ouders en verzorgers. De 
MR heeft in diverse vergaderingen  besproken hoe het voor zowel leerkrachten, kinderen en 
ouders zo goed als mogelijk naar ieders wens te laten verlopen waarbij zoveel  mogelijk 
lesstof aan de orde dient te komen. Als oudergeleding in ieder geval een dik compliment aan 
de directie en leerkrachten van de school voor hun tomeloze inzet en flexibiliteit. Uiteraard 
ook een compliment aan de ouders en verzorgers die zo veel als mogelijk de ingeslagen 
richting, maatregelen en voorstellen  van de school hebben gevolgd 

 

NPO Gelden 

Door Corona en daardoor een lange periode Thuisonderwijs als gevolg is er een zware wissel 
getrokken op de voortgang van het bekwamen van de lesstof door leerlingen in alle groepen.  
De MR is nauw betrokken geweest bij het toetsen van de inzet van de NPO gelden . Met 
name ook hoe deze gelden zo breed en zo effectief mogelijk  gaan worden ingezet om 
leerlingen die extra aandacht te geven en op niveau te krijgen. 

 

Onderwerpen 

 

Hoogbegaafdenonderwijs/Prisma 

We zijn weer wat verder met het  Prisma onderwijs. Er is meer bekendheid en er zijn 
regelmatig gesprekken met geïnteresseerde ouders. Uitgangspunt blijft 3 Prisma groepen 
waarbij een gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen is gewenst. Ouders zijn erg 



                                                        
 

tevreden en geven aan dat de HB kinderen opbloeien in deze nieuwe groep. Er is besloten 
dat er in dit schooljaar een extra groep bijkomt ten opzichte van 2019 -2020 en de werving 
van leerkrachten wordt gestart.   

 

Corona gerelateerde maatregelen 

Half maart 2020 kreeg corona het hele land in zijn greep en werden ook de basisscholen 
gesloten. Na vele weken sluiting en thuisonderwijs mochten de scholen (deels) weer open. 
Tijdens diverse MR vergaderingen , online via Zoom, zijn de actualiteiten rondom de 
coronacrisis en het terugkeerplan van de school besproken. Continurooster was een 
onderdeel en is een groot deel van het schooljaar aan de orde geweest. De Leerkrachten 
hebben het goed opgepakt. Wel heel pittig. In het nieuwe schooljaar 2021- 2022 gaan we 
vanuit de MR onderzoeken of het haalbaar is een continurooster in te voeren. 

Nieuwbouw voortgang 

Het gehele schooljaar komen de nieuwbouwplannen tijdens de vergaderingen voorbij. Het is 
duidelijk dat De Triangel samen met Auris Taalplein op deze locatie nieuwbouw krijgt.  

Er loopt een traject met de gemeente om tot afspraken te komen, waaronder bv 

- Gymzaal: Wie wordt de eigenaar? Het lijkt nu Sportpunt Gouda te worden. Vooraf 

duidelijk hebben waar de belangen liggen, i.v.m. bijvoorbeeld vloeren in de gymzaal.  

- Kinderopvang volledig binnen het gebouw.  

- Kind & co geeft aan dat er rondom de Cirkel veel meer concurrentie is. Daardoor lie-

ver bij de Triangel.  

- Er komen geen woningen bij o.i.d.  

- 15% groennorm. Dat moet haalbaar zijn op dit terrein.  

- Parkeren: 2 keuzes: 1. parkeerplekken op het plein, 2. parkeren in de wijk. 3. Af-

haal/brengplekken bij de busjes (daar zijn ze met verkeersdeskundigen bezig). Doel is 

om het plein beschikbaar te houden om te spelen/sporten etc. 

- Andere partijen naar binnen halen: kinderopvang.  

- 10% eigen bijdrage. Zonnepanelen, warmte   / koude pompen? School moet 10% bij-

dragen aan de nieuwbouw, dat wil de gemeente. School mag geen geld in stenen in-

vesteren. Je kunt wel investeren in duurzaamheid. Componenten: energierekening, 

nu grote onderhoudsklussen laten zitten. Mocht het wel nodig zijn dan gaat dat geld 

af van die 10%.  

- Participatie: alle geledingen erbij  betrekken. Ouders, team, kinderopvang etc. 

- Het is de bedoeling dat Auris kleiner wordt & de Triangel gaat groeien. 

- Alles in samenspraak. Team heeft een grote stem.  

Leerlingenaantal 

Prognose is goed, leerlingaantal loopt op. In oktober 2020 zijn we gestart met 206 leerlingen 
(teldatum 1 oktober 2020). We starten met 22 kleuters in groep 1. Er is een betere toeloop 
naar onze school omdat nu bekend is dat we op deze locatie mogen blijven, zowel door niet-
Prisma ouders en door toekomstige Prisma ouders die interesse hebben in  onze school.  

 



                                                        
 

 

Bezetting MR 

Marieke Abels is grotendeels voorzitter geweest het afgelopen jaar tot aan Mei 2021. Nog 
voor het nieuwe schooljaar 2020 – 2021 wordt bekend gemaakt dat van de drie personen 
die zich kandidaat hebben gesteld Joost Bakker met de meeste stemmen verkozen is tot 
nieuw MR lid van de oudergeleding vanaf juni  2020.  In April 2021 zijn er weer verkiezingen 
gehouden  en daar is Geert van Eijk verkozen als ouderlid. De MR prijst zich gelukkig dat 
zowel vanuit de ouders  als vanuit de personeelsgeleding er meer dan voldoende  animo is 
om deel te nemen in de MR 

 


