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In de loop van de jaren is het aantal onderwerpen waar de MR met de directeur van De 

Trinoom over van gedachten wisselt, gestaag toegenomen. Ook het afgelopen MR – jaar was 

dit het geval. Een aantal onderwerpen wordt nadrukkelijker besproken en keren met 

regelmaat terug, bij andere onderwerpen blijft het bij een eenmalige bespreking. Het heeft 

er wel toe geleid dat het aantal vergaderingen van de MR is verhoogd van 8 naar 10 keer per 

jaar.  
  
Vanaf de start september 2008, is het contact met de ouderraad geïntensiveerd en is de 

ouderraad bij elke vergadering vertegenwoordigd geweest. Deze samenwerking maakt dat 

beide vertegenwoordigingen elkaar kunnen versterken en steunen daar waar dat nodig is. 

Voor de school kan het van betekenis zijn dat tussen de beleidsontwikkeling (het 

aandachtsveld van de MR) en de activiteiten in de klas (aandachtsveld ouderraad) een 

wisselwerking is. Die moet er immers voor zorgen dat signalen kunnen worden omgezet naar 

beleid of activiteiten. In die zin ben ik verheugd dat we met elkaar die stap hebben gemaakt. 
  
Besproken onderwerpen dit MR-jaar 
De MR en de directie hebben dit jaar onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

• Taakbeleid van de leerkrachten: de leerkrachten hebben naast hun lesgevende taken 

ook een aantal andere taken of onderwerpen waar zij actief mee is. Een van die taken 

kan bijvoorbeeld de participatie in de MR zijn.   
•  Dependance en nieuwbouw Huurlingsedam: in dit MR jaar is de dependance 

opgeleverd en is veelvuldig gesproken over de nieuwbouw in de Huurlingsedam. De MR 

wordt hierover geïnformeerd omdat zij medezeggenschap heeft over het plaatsen van 

de groepen op locaties.  
•  Evaluatie meerbegaafdheid: de MR heeft al enkele jaren aangedrongen op een 

toename van de onderwijsmogelijkheden voor kinderen die meer presteren. Tot nu toe 

werden de kinderen die onder presteerden wel begeleid en ondersteund (bijvoorbeeld 

met remedial teaching e.d.) en de meer begaafden niet. De MR is meerdere keren 

geïnformeerd over de voortgang van de pilot en de evaluatie ervan.  
•  Cito toetsen en Cito-scores: directie en MR hebben gezamenlijk gekeken naar de 

resultaten van de Cito en de betekenis ervan.  
• Wel of geen foto’s van kinderen op de website: privacy van kinderen op school wordt 

door ouderraad en MR gekoesterd. Toch is er ook een wens om de website van de 

school op te fleuren met foto’s van schoolactiviteiten. Omdat er meerdere redenen zijn 

om hier zorgvuldig mee om te gaan, is er een aantal keren over het onderwerp 

gesproken. Zelf ben ik er nog niet van overtuigd dat hier het laatste woord over is 

gezegd.  
• Verkiezing MR: zie tevens de toelichting hieronder. 
• Tussenschoolse opvang. 
• Begroting van de school. 
• Bovenschoolse onderwerpen/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): 

bovenschoolse onderwerpen zijn onderwerpen die betrekking hebben op zaken die niet 

specifiek voor een school gelden. Vaak gaat het over zaken die op stichtingsniveau van 



belang zijn. In de GMR zitten vertegenwoordigers van de in Stichting Kans en Kleur 

aangesloten scholen. 
  
Voor een uitgebreidere toelichting op de onderwerpen verwijs ik u naar de MR-verslagen. 

Deze zijn openbaar en te raadplegen via de website van de school onder het hoofdstuk MR. 
  
Personele wisselingen in de MR 
Elk MR jaar staat in de verkiezing van vertrek en het aanstellen van MR-leden. Dit jaar zijn 

Judith de Hair (september 2008), Tine Boes en Yolanda Scholten (verkiezing mei 2009) 

toegetreden. De laatste twee vervangen Erik Oomen en Karin Pranger waarvan we in de 

eerste vergadering van het nieuwe MR-jaar afscheid hebben genomen. Langs deze weg nog 

hartelijk bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en deskundigheid. Ook hebben we afscheid 

genomen van Tanja van Dijk als vertegenwoordiger van de lerarenbelangen in de MR. Tanja 

van Dijk heeft naast haar lidmaatschap in de MR ook enkele jaren De Trinoom 

vertegenwoordigd in de GMR. Tanja van Dijk wordt ten behoeve van de vertegenwoordiging 

in de GMR opgevolgd door Lizette de Kleijn. Lizette de Kleijn is overigens geen lid van de MR. 

De MR verwacht met Lizette de Kleijn een goede vertegenwoordiger in de GMR te hebben 

gevonden.  
  
Tot slot 
Ook het MR jaar 2008 / 2009 was voor ons weer een enerverend jaar. Sommigen kunnen 

zich dat misschien moeilijk voorstellen omdat de MR vooral een toetsende taak heeft op het 

door de school voorbereide en ontwikkelde schoolbeleid. Dankzij de goede interactie tussen 

MR en de schooldirectie wordt de MR vaak over meer zaken geraadpleegd dan strikt formeel 

geregeld is. Toch maakt dit dat er draagkracht is, of gevonden wordt, voor allerlei zaken die 

spelen op De Trinoom. Ik ben dan ook zeer content met alle deskundigheid die door de MR-

leden worden ingebracht om hier in redelijkheid en openheid met elkaar van gedachten over 

te wisselen.  
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