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Het afgelopen schooljaar is veel tijd besteed aan ‘reguliere’ zaken. Zaken waarin we als 

MR gevraagd worden over een bepaald onderwerp een mening te hebben. Aan het begin 

van het MR-jaar was het wel weer even wennen, immers Kees ging weg en Hans is 

aangetreden als directeur van De Trinoom. Vooral in zo’n beginperiode moet je wennen 

aan elkaars manier van communiceren en reageren. Inmiddels durf ik wel te zeggen dat 

we aan elkaar gewend zijn.  

 

Het afgelopen jaar is er een aantal nieuwe onderwerpen behandeld en besproken. Zonder 

alles te willen noemen, zijn dat bijvoorbeeld: het takenpakket en profiel van de intern 

begeleider, huisvesting aan de Huurlingsedam, beleid voor de plusgroep, publicaties op 

de website, Cito-toets, entree toets, enz. , enz. 

 

Iedereen die geïnteresseerd is in de verslagen en precies wil weten waar we het over 

hebben gehad, kan deze nalezen op de website van De Trinoom onder het kopje MR. 

 

Verder hebben we besloten vooral SMART te willen zijn. Als we doelen stellen, moeten we 

dat Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden doen. Dat valt niet altijd 

mee. We zullen het komende jaar, bij het opstellen van een MR-jaarplan, laten zien of 

het gelukt is. 

 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Karin de Vink. Ze heeft veel tijd gestoken in 

de vertegenwoordiging van De Trinoom in de overkoepelende MR, de 

Gemeenschappelijke MR (GMR). Ook heeft de MR veel gehad aan haar kennis op het 

gebied van personeel en arbeid. Haar laatste ‘wapenfeit’ was haar inbreng aan het MR-

jaarplan. Karin van harte bedankt voor je kritische blik en de fijne samenwerking. 

 

Daarnaast zijn Karin Pranger en Tanja van Dijk afgetreden uit de MR. Omdat ze 

herkiesbaar waren, maar ook een periode wilden afmaken, hebben ze besloten ook in het 

schooljaar 2008-2009 deel uit te maken van de MR. Karin zal echter na dit schooljaar 

stoppen. Wellicht dus weer MR-verkiezingen in mei 2009. 

 

Aan het eind van het schooljaar is ook besloten om de ouderraad vaker te betrekken bij 

MR-zaken. Zij weten immers goed welke zaken (in de klassen) spelen en wat onder de 

ouders leeft. Zij beleven dit vaak anders dan de ouders in de MR.  

 

Mocht u als ouder of leerkracht meer willen weten over de MR, of onderwerpen 

bespreekbaar willen maken, dan kan dat bijvoorbeeld via de website of via een van de 

MR-leden. In de schoolgids vindt u nog aanvullende informatie. 
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