
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) tot 20.30 uur 

Notulist 

Locatie 

: 

: 

 

Ester 

Lerarenkamer gebouw De Brink 

Afwezig m.b.   -    
 

 

 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Diny zit de vergadering voor en Ester notuleert.  

 

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

Notulen en actiepunten zijn hiermee vastgesteld.  

 

3. Werkdrukverlagende middelen (informerende fase) 

Update 

Hans pakt dit deel op in de begroting. 

 

4. Concept formatie 2020-2021 (verkennende fase) 

34e groep: invulling, schooltijden etc.  

De prognose van november lijkt wat milder dan verwacht.  

Dislocatie (Zuiderpad) wil men voorkomen.  

Per 1 maart komt er een instroomgroep. Deze groep gaat starten (tot de zomervakantie) in de  

BSO-ruimte van de Eerste Stap.  

 

Er komt binnen Wijchen, per schooljaar 2021/2022, een nieuwe school op initiatief van ouders. 

Deze school valt onder de vlag van Kans & Kleur en is door een groep ouders en anderen opgestart. 

Deze school komt op een dislocatie, krijgt geen eigen gebouw. Er komt geen nieuwbouw, daar er 

terugloop is. De verwachting is dat ook Trinoom terugloop van aanmeldingen zal ondervinden en 

daarmee het “probleem” van hierboven (formeren 34e groep) uiteindelijk weg zal vallen.  

 

5. Teamleider bovenbouw (informeren) 

Er is op dit moment geen verandering t.o. van de vorige notulen.  

Er volgt nog geen vacature. Edith is meer gaan werken en Hans heeft zijn uren en dagen anders 

ingedeeld. Daarnaast is er op dit moment een extra personeelslid (Wytze Scheringa) in huis vanuit 

een andere school, die ook wat zaken op zich neemt.  

De vraag over de inhoud (bouw teamleider) van de vacature blijft nog op de agenda en het team 

van de bovenbouw wenst daar in mee te denken. Dit komt nog in de bouwvergadering aan bod.  
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

 

6. Werkverdelingsplan (informerende fase) 

Stand van zaken 

Teamgeleding heeft met elkaar gesproken. Het document komt op Teams te staan. En de teamgeleding 

maakt een nieuwe afspraak met Hans.  

 

7. Schoolplan 2020-2024 (informeren, volgende keer instemmen) 

Hans geeft toelichting 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) 

 

Hans legt uit dat de 1 oktober telling t.b.v. de bekostiging van groot belang is. 

De begroting is gebaseerd/naar rato op basis van aantal leerlingen.  

Voor kinderen van 8 jaar en ouder, ontvangt school een kleiner bedrag dan voor kinderen jonger dan 8 

jaar. Voor passend onderwijs is een bedrag van 40 euro per leerling beschikbaar. De 

werkdrukverlagende gelden binnen de Trinoom zijn ruim. Op stichtingsniveau zit hier een afbouw in. 

Het doel van de Stichting hierin is, om de mensen te kunnen behouden.  

 

De vraag is of “onderhoud” op de begroting van de school hoort, daar de gebouwen van de Gemeente 

zijn? Naar alle waarschijnlijkheid ontvangt de Stichting van de Gemeente een bedrag om deze kosten te 

kunnen voldoen. Hans komt hier de volgende vergadering op terug.  

Wanneer de MR een begroting indient, kunnen zij hiervoor 2400 euro ontvangen. Als deze niet 

ontvangen wordt, komt de mogelijke vergoeding te vervallen.  

De afschrijving van diverse Methodes, mag de school naar eigen visie inzetten.  

 

Marieke zet de begroting zonder de persoonlijke informatie op Teams. Hans vraagt Bianca dit bestand 

te maken.  

 

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

Hans licht toe 

Het schoolplan is door Hennie positief bevonden. Hans moet nog een aantal punten aanpassen. 

Inhoudelijk zijn er nog wat vragen over. Deze zijn nader geïnventariseerd en lijstje wordt aan Hans 

overhandigd (staat op Teams). 

Nog niet ingestemd. De volgende keer komt dit punt terug op de agenda.  

 

9. Besloten deel (informeren) 

 

Hans verlaat de vergadering. 

 

10. BHV* (instemmen) 

Voorstel Hans 

Hierbij ingestemd.  
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11. Notitie oudergesprekken (informatie verzamelfase)* 

Enquête vormgeven; planning 

Startgesprek veranderen in oudergesprek en anders formuleren (wat wilt u uit het oudergesprek halen) 

en toevoegen in welke bouw het kind zit. Dit in een gesloten vraag aanbieden en niet in een open 

vraag. Op deze manier blijft het meetbaar.  

Er lijkt toch twijfel te zijn waar het nu precies over gaat; over het tijdsstip van het gesprek of over de 

inhoud.  

Marieke past het e.e.a. aan en stuurt het rond.  

Komt nogmaals terug op de volgende vergadering.  

 

12. Schoolgids voor leerkrachten (instemmen)* 

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

Op dit moment nog niet ingestemd en komt terug op de volgende agenda.  

• pag. 19/20 doubleren: klopt het dat de ouder beslissingsbevoegd is? Op internet staat dat 

leerkrachten mogen beslissen maar ook dat het per school zelf ingevuld kan worden. Er lijken 

tegenstrijdigheden te zijn.  

• Pag. 6 Werktijden aanpassen: voor personeel is een 8-urige werkdag op school. 

 

13. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 

• Ingekomen mail m.b.t. staking; Hans heeft dit inmiddels opgepakt met de ouder en is 

hiermee afgehandeld. 

• Mail hans mededeling m.b.t. stakingsbereidheid binnen de Trinoom  

 

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 

- Wat is er met de ingehouden stakingsgelden gebeurd? 

 

15. Rondvraag  

In afwachting van de datum, zal een afvaardiging naar de gezamenlijke MR’en avond gaan.  

 

 

 

 

16. Volgende vergadering en sluiting  

 

Sluiting vergadering 22.00 uur. Volgende vergadering donderdag 5 maart 2020 19.30 uur locatie 

teamkamer Brink.  
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ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 

Voorstel enquete inhoud oudergesprekken Marianne en Elke 12-12-2019 05-03-2020 

Hans vraagt Bianca de Begroting aan te passen voor op Teams, 

informeert Marieke hierover zodat zij het op Teams kan zetten.  

Hans 

Marieke 

21-01-2020 05-03-2020 

Marieke en Diny plannen afspraak Hans om het 

werkverdelingsplan te bespreken; Marieke stuurt mail naar Hans 

Marieke 21-01-2020 05-03-2020 

Lijst aanvulling schoolplan naar Hans mailen Diny 21-01-2020 05-03-2020 

BHV plan; mail naar Hans (zorgvuldig brengen) Marieke 21-01-2020 05-03-2020 

Volgende vergadering foto’s maken; wencke neemt camera mee Wencke 21-01-2020 05-03-2020 

Marieke laat collega’s (jaarklas) het afsluiten in parnassys 

(leerlingen) zien, d.m.v. een koppeling 

Marieke 21-01-2020 05-03-2020 

 


