
Jaarverslag 2009 – 2010 MR De Trinoom 

  

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 

afgelopen jaar is veelvuldig gesproken over de nieuwbouw en de mogelijke 

consequenties van vertraging in oplevering. 

  

Besproken onderwerpen dit MR-jaar 

De MR en de directie hebben dit jaar onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

• Oudertevredenheidonderzoek 

Hieruit zijn vier aandachtgebieden gekomen waarvoor de directie een plan van aanpak 
heeft opgesteld. 

• Beleidscyclus 

Voor de sturing binnen de MR is een jaarplanning opgesteld die in de komende jaren 
houvast geeft aan de onderwerpen die jaarlijks terugkomen en besproken moeten 
worden tussen directie en MR.  

• Dependance en nieuwbouw Huurlingse dam 

In het MR jaar is de dependance opgeleverd en is veelvuldig gesproken over de 
nieuwbouw in de Huurlingse Dam. De MR wordt hierover geïnformeerd omdat zij 
medezeggenschap hebben 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 (bijv. 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.  

• Zorgstructuur Trinoom 
• Verkiezing MR 

Dit jaar is er één vacature geweest voor de MR, nl. die van voorzitter. Bij het stellen van 
de vacature is daar expliciet naar gevraagd. Vanaf dit schooljaar zal Marco Hefti de MR 
voorzitten. Hij stelt zich via de nieuwsbrief binnenkort voor. Dit jaar heeft José Pubben 
zich bereid verklaart voor een nieuwe termijn lid te blijven van de MR. 



• 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 de Stichting Kans en Kleur 
aangesloten scholen. 

  

Voor een uitgebreidere toelichting op de onderwerpen wil ik verwijzen naar de MR-

verslagen. Deze zijn openbaar en te raadplegen via de website van de school onder het 
kopje MR. 

  

Tot slot 

Aangezien ik mij niet meer herkiesbaar heb gesteld is dit mijn laatste jaarverslag als 

voorzitter van de MR De Trinoom. In de afgelopen jaren heb ik de MR zien groeien naar 

een steeds ‘professioneler’ opererend medezeggenschapsorgaan en gesprekspartner voor 

de directie van De Trinoom. Ik kijk met gepaste trots terug op de lange periode waarin ik 
deel heb mogen uitmaken van de MR en aan deze ontwikkeling heb mogen bijdragen. 

  

18 september 2010 

Rob Albersnagel 

Voorzitter MR De Trinoom 

  

 


