
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

* Bijbehorende stukken zijn allemaal te vinden in Teams.  

   Map: 1920 Vergaderingen 2019-2020 

   > Eerstvolgende MR vergadering (agenda, stukken) 

 

Afspraak: definitieve agenda is een week van tevoren te vinden in teams.  

AGENDA 
 

Onderwerp :Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 

Aanvang 

Einde 

: 

: 

: 

Dinsdag 21 januari 2020 

19.30 uur 

 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genodigden  

 Diny    (voorzitter en vertegenwoordiger team) 

Marieke  (secretaris en vertegenwoordiger team) 

Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 

Wencke  (vertegenwoordiger team) 

Francien  (vicevoorzitter en vertegenwoordiger ouders) 

Elke   (1ste penningmeesters en vertegenwoordiger ouders) 

Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 

Rick   (vertegenwoordiger ouders) 

 

Hans   (directeur Trinoom) 

Notulist 

Locatie 

: 

: 

 

Ester 

Lerarenkamer gebouw De Brink 

Afwezig m.b.   -    
 

1. Opening en vaststellen agenda* 

 

2. Goedkeuren notulen en actiepuntenlijst d.d. 12 december jl.* (vaststellen) 

 

3. Werkdrukverlagende middelen (informerende fase) 

Update 

 

4. Concept formatie 2020-2021 (verkennende fase) 

34e groep: invulling, schooltijden etc.  

 

5. Teamleider bovenbouw (informeren) 

 

6. Werkverdelingsplan (informerende fase) 

Stand van zaken 

 

7. Begroting Trinoom (informeren, volgende keer instemmen) 

Hans geeft toelichtig op de begroting, komt i.v.m. persoonlijke info niet op Teams 

(Begroting MR staat wel op teams, ter info want deze is door Elke aangepast) 

 

8. Schoolplan 2020-2024 (informerende fase, volgende keer instemmen)* 

Hans licht toe 

 

9. Besloten deel (informeren) 

- Personele wisselingen/zaken 

 

Hans verlaat de vergadering. 

 

10. BHV* (instemmen) 

Voorstel Hans 

 

11. Notitie oudergesprekken (informatie verzamelfase)* 

Enquete vormgeven; planning 



 Openbare basisschool 
 

 De Trinoom 
 

  MedezeggenschapsRaad 

 

 
Pagina : 2    

  Agenda Medezeggenschapsraad 29 juni 2016    

 

* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

 

12. Schoolgids voor leerkrachten (instemmen)* 

Is samengesteld door MT en aangepast met input vanuit het team.  

 

13. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 

 

14. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 

- OR Agenda en notulen van 31 oktober 

- OR agenda van 10 december (nog geen notulen) 

- GMR conceptnotulen van 25 november 

 

15. Rondvraag  

 

16. Volgende vergadering en sluiting  


