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Inleiding 
De Wet Medezeggenschap scholen verplicht de MR elk jaar een jaarverslag op te stellen over 

de werkzaamheden van de MR. Hier volgt het jaarverslag van het schooljaar 2010-2011. 

 

De samenstelling van de MR  
De MR bestaat uit 8 leden; 4 vertegenwoordigers van het team, en 4 vertegenwoordigers uit 

de ouder geleding. 

Namens het team:  José Pubben    Secretaris 

    Marianne Toonen   Penningmeester 

    Jacqueline van der Spank 

    Monic Hermans 

Namens de ouders:  Judith de Hair 

    Tine Boes 

    Yolanda Scholten 

    Marco Hefti     Voorzitter 

 

Vergaderingen 
In het schooljaar 2010-2011 heeft de MR 9 reguliere vergaderingen gehad, wisselend qua 

dag van de week maar doorgaans ’s avonds van 20h00 – 22h00. Namens het MT is Hans 

Velvis, directeur De Trinoom, aanwezig geweest bij deze vergaderingen. De aanwezigheid 

van Hans maakte dat de MR gemakkelijk op de hoogte kon worden gebracht van ‘de laatste 

ontwikkelingen’, dat de MR ook eenvoudig vragen en opmerkingen kwijt kon bij het MT, en 

dat de MR laagdrempelig was qua klankbord voor het MT.  

De vergaderingen zijn genotuleerd door Susan van de Wetering-Seferiadis. 

 

Communicatie 
De MR heeft als medezeggenschapsorgaan de noodzakelijke behoefte te communiceren met 

vele partijen zoals MT, leraren, ouders, GMR, en OR. 

Behalve officiële contact momenten heeft de MR op informele manier contact onderhouden 

met het MT. Een van deze informele momenten is het regulier overleg tussen MT (Hans) en 

voorzitter geweest. Dit is als erg prettig en nuttig beoordeeld. Richting het team en de ouder 

geleding heeft de MR gebruik gemaakt van notulen, mededelingen in het Team-informatief 

alsook mededelingen in de nieuwsbrief. Binnen de MR fungeerde Tine als brug naar de 

ouderraad. Team lid Lizette de Kleijn heeft namens De Trinoom plaats genomen in de GMR, 

de overkoepelende MR van de Stichting Kans & Kleur waar net als alle andere basisscholen 

in Wijchen ook De Trinoom onderdeel van uit maakt. 

Bij enkele van de MR-vergaderingen zijn toehoorders aanwezig geweest, soms vanuit 

algemene interesse maar ook wel vanwege specifieke agendaonderwerpen. 



 

Thema’s 
Het afgelopen schooljaar zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken met het 

MT:  

• Jaarplanning / beleidscyclus 

Voor de sturing binnen de MR bestaat een jaarplanning die houvast geeft aan onderwerpen 

die jaarlijks terugkomen en besproken moeten worden tussen directie en de MR.   

• Dislocatie en nieuwbouw Huurlingsedam 

In het MR jaar is veelvuldig gesproken over de nieuwbouw in de Huurlingse Dam en hoe 

deze ingericht kan worden. De MR wordt hierover geïnformeerd omdat zij 

medezeggenschap heeft over het plaatsen van de groepen op de nieuwe locatie.  Over 

dislocatie (het tijdelijk huisvesten van enkele groepen in een lokaal van een andere school) is 

meerdere malen gesproken. Gelukkig is het het bestuur gelukt om dislocatie te voorkomen 

ondanks de grote hoeveelheid leerlingen op De Trinoom. 

• Verkiezing MR 

Dit jaar zijn er twee vacatures geweest voor de MR, beide ter vervanging van MR leden uit 

de ouder-geleding. Er hebben zich meerdere kandidaten aangemeld, wat heeft geresulteerd 

in verkiezingen. Per schooljaar 2011-2012 nemen Chantal Mennes en Rob Verhoeven plaats 

in de MR. Zij vervangen Judith de Hair en Yolanda Scholten. 

• Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  

In de GMR zitten vertegenwoordigers van de in de Stichting Kans en Kleur aangesloten 

scholen. Voor De Trinoom is dat de afgelopen jaren Lizette de Kleijn geweest. Omdat 

roulerend team leden dan wel ouders stemrecht hebben binnen de GMR zal vanaf schooljaar 

2011-2012 Arjan Mels de vertegenwoordiger van De Trinoom zijn binnen de GMR. Hij heeft 

twee kinderen die beiden les krijgen binnen de Montessori stroming. 

• Verder zijn vele onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde geweest. 

Hieronder vallen onder andere de Tussenschoolse opvang, begroting van de school, en 

bovenschoolse onderwerpen. 

 

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 kopje MR. 

 

 

Schooljaar 2011-2012 
In het schooljaar staan natuurlijk de jaarlijks terugkerende onderwerpen weer op de agenda. 

Ook zal dit jaar het jaar zijn waarin de dependance op de Huurlingse Dam de deuren zal 

openen. Deze dependance wordt gevestigd in een MFA (multifunctionele accommodatie), 

waarvoor de inrichting ook nog niet vast staat. De MR zal actief deelnemen aan de discussie 

over deze nieuwe dependance. 

Een ander thema wat leeft binnen “het Wijchense” is het thema andere schooltijden. 

Hiervoor is een commissie in het leven geroepen waarin onder andere vertegenwoordigers 

van de Stichting Kans&Kleur en De Eerste Stap zijn vertegenwoordigd. De MR zal de 

ontwikkelingen op dit vlak nauwkeurig en met interesse volgen. 

 

September 2011 

Marco H. Hefti, 

Voorzitter MR De Trinoom 

 

 


