
 

 

 
 

Jaarverslag medezeggenschapsraad schooljaar 2013-2014 
 

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 2013-2014. 
 

De samenstelling van de MR  
De MR bestond gedurende het schooljaar 2013-2014 uit 8 leden; 4 vertegenwoordigers van 
het team, en 4 vertegenwoordigers uit de ouder geleding. 

Namens het team:  Cora Verhoeven 
                   Marianne Toonen    2e Penningmeester 
   Monic Hermens   Secretaris 

    Jacqueline van der Spank  

Namens de ouders:  Chantal Mennes  
Tine Boes    Penningmeester 

    Marco Hefti     Voorzitter 
    Rob Verhoeven 

 

Vergaderingen 
In het schooljaar 2013-2014 heeft de MR 8 reguliere vergaderingen gehad. Er zijn geen extra 
vergaderingen ingelast. Namens het MT is Hans Velvis, directeur De Trinoom, aanwezig 
geweest bij deze vergaderingen. Bij sommige agenda-onderwerpen zijn andere teamleden 
aanwezig geweest. De korte lijn naar het school bestuur (MT) heeft bijgedragen aan het 
efficiënt functioneren van de MR.  
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 digitale nieuwsbrief. Arjan Mels (ouder) 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. 
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Thema’s 
Het afgelopen schooljaar zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

 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. 

   

 Dependance nieuwbouw Huurlingsedam 

In de dependance op de Huurlingsdam zijn de groepen 5 t/m 8 Jaarklas gevestigd. 

Gaandeweg bleek het wenselijk om screens aan te brengen voor de ramen ivm zon en 

warmte. Deze zijn in het schooljaar 2013-2014 geplaatst. De MR heeft continue de 

huisvestings perikelen van dit gebouw op de voet gevolgd. 

 

 Klimaatsysteem hoofdgebouw 

Tijdens een in juni 2013 gehouden quickscan van het klimaatsysteem van het 

hoofdgebouw is gebleken dat deze niet optimaal leek te functioneren. De MR heeft ook 

de ontwikkelingen op dit gebied actief gemonitord. 

 

 Onderwijs Zorg Centrum (OZC) 

De Trinoom heeft 0,48 fte gedetacheerd naar het Onderwijs Zorgcentrum. Dit is 

ambulante inzet buiten de intern begeleiders voor leerlinggebonden financiering. De 

huidige twee teamleiders zijn ingezet op deze gedetacheerde tijden. De MR heeft 

hieraan instemming verleend, onder voorwaarde van een gedegen evaluatie eind 2014. 

 

 Verkiezing MR 

Dit jaar zijn er twee vacatures geweest voor de MR. Hiervoor hebben zich meerdere 

kandidaten aangemeld, wat heeft geresulteerd in verkiezingen. Per schooljaar 2013-2014 

is Chantal Mennes herkozen, en heeft Yvette Akkermans plaats genomen in de 

oudergeleding van de MR. 

 

 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen van de Stichting Kans en Kleur. 

Voor De Trinoom is Arjan Mels de vertegenwoordiger binnen de GMR. 

  

 Andere schooltijden 

Gedurende het schooljaar 2011-2012 kwam bij de MR het voorgenomen besluit binnen 

vanuit de Stichting Kans&Kleur ten aanzien van een 5-gelijke-dagen rooster. Het 

voorgenomen besluit is uiteindelijk verworpen door de MR (4 voor, 4 tegen). Afgelopn 

jaar heeft het MT van de Trinoom meerdere keren overleg gehad met een opgerichte 

denktank waarin ook 2 MR leden deel nemen. Vooralsnog heeft het MT geen nieuw 

voorgenomen besluit ingediend bij de MR tav het 5-gelijke-dagen model. 

 



 

 

 Website 

De MR heeft voortaan de regie over het kopje MR op de website van de school. 

 

 Verder zijn vele onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde geweest, zoals: de 

tussenschoolse opvang, leerprestaties, begroting van de school etc. 

 
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 2014-2015 
In het schooljaar staan natuurlijk de jaarlijks terugkerende onderwerpen weer op de agenda. 
Dit jaar staan vooralsnog geen grote zaken op de agenda zoals andere schooltijden of 
huisvesting. Een van de zaken welke zker vervolg krijgen is het OZC.  
  
November 2014 
Marco H. Hefti, 
Voorzitter MR De Trinoom 
 
 


