
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 

: 
: 
: 

Woensdag 27 mei 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 
Thuis via Teams 

Afwezig m.b.       
 

 
1. Opening en vaststellen agenda* 

Diny opent de vergadering en heet iedereen via het online vergadersysteem (teams) van harte 
welkom. De punten worden to the point behandeld, omdat vergaderen via teams toch intensiever 
is dan “normaal”. 
 

2. Goedkeuren notulen en actiepuntenlijst d.d. 5 maart en 23 april jl.* (vaststellen) 
Notulen 5 maart:  
Punt 6: de stemming over de begroting voortaan wat formeler en daarin het stemverloop 
noteren.  
Actiepunt: Enquête, deze komt begin volgend schooljaar terug op de agenda en mogelijk begin 
volgend schooljaar nogmaals versturen. Binnen de eerste, twee à drie vergaderingen moet hier 
wel een besluit over komen. Slechts 20% van het personeel heeft gereageerd. Mogelijk door de 
coronatijd. 
Notulen 23 april: geen op- en of aanmerkingen 
Notulen en actiepunten zijn hiermee vastgesteld.  

 
3. Vacature teamleider* (informeren) 

Stand van zaken, opzet, sollicitaties, etc.  
Notitie: Hans geeft aan dat deze geschreven is, vanuit de gedachte dat de jaarklas behoefte 
(locatie Brink) heeft aan meer sturing en aanspreekpunt en dat we met een overgangsperiode te 
maken hebben.  
Edith stuurt komend schooljaar vanuit haar 1.0 wtf de Diemewei aan, inclusief de groepen 1 en 2 
jaarklas. Dit voor de duur van één jaar. Medio maart 2021 zal er een evaluatie plaatsvinden.  
Vraag is of de nieuwe teamleider ook de groepen 1 en 2 van de jaarklassen meeneemt in het 
visietraject. Hans geeft aan dat dit inderdaad de bedoeling is.  
Is de keuze bewust gemaakt om niet 2x 0.8 wtf te verdelen onder de teamleiders? Hans geeft aan 
dat het een overgangsjaar betreft en er veel kennis en ervaring zit bij Edith en dat de verdeling 
van de Montessori leerlingen en jaarklas verdeling niet helemaal 50/50 is.  
 
Stemming notitie: 
Ouders gaan akkoord en personeel (4 van de 4) stemt in. 
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Met betrekking tot de vacature zijn er inmiddels een groot aantal brieven ontvangen. Aanstaande 
vrijdag is de sluitingsdatum. Er zullen 4 tot 6 mensen uitgenodigd worden. Dit in overleg met de 
benoemingscommissie. De nieuwe teamleider zal voor 0.6/ 0.7 (met een uitloop naar een 1.0 wtf 
mocht dat nodig zijn) ongeveer ingevuld gaan worden voor het aansturen van de jaarklassen 
(locatie Brink). 
Aanstaande vrijdag en dinsdag zouden er eigenlijk gesprekken zijn. Echter door het lange 
(Pinkster) weekend is dit in overleg met Simone, Edith, Marina en Elke (de BAC) voor een week 
uitgesteld.  

 
4. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 

Hans: Update, inzet volgend schooljaar, budget? 
Hans heeft op basis van de begroting nogmaals gekeken wat er is aan werkdruk verlagende 
middelen is en hoe dit zich verhoudt tot het werkverdelingsplan. Er komt 184.500 euro vanuit de 
overheid binnen. Op de begroting is de verhoging conform toezegging vanuit het ministerie nog 
niet terug te zien. In totaal is er 260.000 euro beschikbaar aan personele/werkdrukverlagende 
middelen. Hans levert nog een update aan voor deze notulen.  
 
Reeds ingezet: Tineke, Gymvakleerkrachten (Jeroen en Nick), Bregje, Onderwijsassistenten 
(Ricardo, Sharon en Kaylee), Roel, Linsay en Romy. Ook de surveillance voor de pauzes.  
 
De vraag is even of de administratief ondersteuner (Ester) ook uit dit budget betaald wordt. Hans 
heeft dit nagekeken en Ester wordt vanuit het reguliere budget betaald en drukt dus niet op de 
post voor de werkdruk verlagende middelen.  
 
Het MT en de Ib’ers organiseren de invulling van de werkdrukverlagende middelen. Echter wel 
luisterend en met de input van het personeel/leerkrachten.  

 
5. Werkverdelingsplan (informerende fase) 

Hans: Stand van zaken, PMR is in gesprek geweest met Hans 
Hans heeft met Diny en Marieke hierover overleg gehad. Is echter enigszins stil komen te liggen door de 
corona crisis. De PMR heeft hier richting Hans al wel een wensenlijst qua documenten aangeleverd.  
De wens is om een soort van stappenplan op te nemen als het gaat om de inzet en verdeling van de 
werkdruk verlagende middelen. De stukken die reeds klaar zijn, komen voor de volgende vergadering 
aan bod. Volgend schooljaar dit punt snel afronden (moet eigenlijk eind schooljaar klaar zijn).  

 
6. Besloten deel: 

 
Hans verlaat de vergadering. 
 
7. Verkiezingen* (informeren en vaststellen) 

Stand van zaken, tijdspad (Elke en Wencke) 
Aanmelding ouder: Eva Jaspers 
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Van de leerkrachten zijn er nog geen reacties. De vacature staat tot aanstaande vrijdag open. 
Mochten er toch meer aanmeldingen komen, dan zal er gestemd moeten worden. Hoe dit dan 
praktisch in te vullen, wordt t.z.t. bekeken.  
Mocht Eva Jaspers kandidaat worden, dan zal Diny haar als toehoorder uitnodigen voor de laatste 
vergadering 23 juni a.s.  
De c.v. van in dit geval Eva, liever niet op teams in het kader van AVG. Marieke verwijderd deze 
direct.  
 

8. Coronatijd 
Hoe is de ervaring van de afgelopen tijd (schoolgerelateerd)? 
Er komen toch zeer diverse reacties. Uiteenlopend van zeer positief en lovend over de inzet van 
de leerkrachten, tot minder positieve reacties. 
Over het algemeen werd het thuis begeleiden van de kinderen in het thuis les geven wel als pittig 
ervaren. Ook werden er onderling, zowel op stroom niveau als op leerjaar/leerkracht niveau, 
verschillen in aanpak en lesaanbod ervaren. Dit wordt ook door een aantal leerkrachten 
bevestigd.  
Van horen zeggen lijkt men (met name) de startperiode van de noodopvang als niet 
gestructureerd te hebben ervaren. Ook deze wordt door diverse leerkrachten bevestigd. In het 
begin is het vooral voor iedereen “zoeken” geweest. Gaandeweg ontstond er steeds meer 
eenheid en structuur.  
 
De vraag is of er nog kinderen buiten beeld zijn binnen de Trinoom? Nee, nog niet alle kinderen 
zijn weer op school (maar deze zijn niet buiten beeld). 
 
De vraag is, of er gekeken is naar de mogelijkheid om de verdeling te maken van 2 dagen groep A 
naar school en 2 dagen groep B naar school en dan dag 5 vrij t.b.v. voorbereiding/vergaderingen 
etc. voor de leerkrachten. Helaas is men hier vanuit de stichting op teruggefloten, omdat de 
richtlijnen vanuit de PO raad opgevolgd dienen te worden.   

 
9. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren)* 

- Fotomoment verplaatsen we naar volgend schooljaar (als mogelijk) 
- Oudergesprekken, notitie, enquête, jaarplanning en nieuw voorstel naar begin volgend 
schooljaar 
- Ingekomen mail Studiedag 11 juni; studiedagen zijn vooraf vastgesteld en kunnen en mogen niet 
meer tussentijds bijgesteld worden. Dit is tijdens de MR cursus bij de AOb nagevraagd. Ook wordt 
aangegeven dat de tijd ook nog hard nodig is om zaken bij te stellen daar waar nodig. Marieke 
mailt de ouder terug en zal het MT vragen om een stukje met daarin een uitleg, waarom deze 
studiedag toch doorgaat, op te laten nemen in de nieuwsbrief. 

 
- Ingekomen mail aanmelding Eva Jaspers t.b.v. MR lidmaatschap (zie punt 7) 
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Advies vanuit Jasper om goed naar de ventilatie te kijken binnen de school, omdat onderzoek 
steeds meer uitwijst dat de 1.5 meter wat minder belangrijk lijkt, dan wel meer in het ventileren 
van de ruimtes. Dit is inmiddels bekend binnen de stichting en wordt stichtingsbreed naar 
gekeken.  

 
Protocol vanuit de PO raad laat helaas nog even op zich wachten. Het is dus nog even afwachten 
of we 8 juni doorgaan zoals nu met de cohorten A & B, of met de volledige schooldagen.  

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

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR conceptnotulen 3 februari 
Geen opmerkingen 
- GMR agenda en stukken van 18 mei 
Bijeenkomsten van alle MR’en is uitgesteld 
Er zijn enkele wisselingen binnen de GMR, maar niet betreffende de Trinoom 
 

11. Rondvraag  
-Uitglijden: hier moeten de leerkrachten zich nog over buigen. 
-Doorschuifmiddag: gaat, zoals het er nu uitziet, niet door. Dit, omdat het de bedoeling is dat 
klassen zo min mogelijk gemixt mogen worden. Bij het doorschuiven zou dit wel aan de orde zijn.  
-Begroting van OR: mogelijk blijft er nu budget over, wat gebeurt daar mee? Ondanks dat niet alle 
activiteiten zijn doorgegaan, zijn er toch kosten gemaakt. Het kamp heeft men voor een gedeelte 
toch moeten voldoen. Als er budget over blijft, zijn er diverse opties mogelijk. Investeren in 
bijvoorbeeld een speeltoestel, of de ouderbijdrage verlagen. Er zal een mail met deze vraag 
vanuit de MR uitgezet worden naar de OR.  
 

12. Volgende vergadering (23 juni, laatste vergadering) en sluiting  
Sluiting vergadering 21.30 uur. Volgende vergadering dinsdag 23 juni 2020 19.30 uur via Teams. 

 
 

ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 
Enquete: 
12 maart: stukje via de teaminfo aan het team verspreiden 
13 maart: stukje via de nieuwsbrief aan de ouders verspreiden en 
mededelen dat deze enquete niet anoniem is 
20 maart: herinnering via de nieuwsbrief uitzetten 
16 maart: de enquete uitzetten 
27 maart: de enquete sluiten  
15 april: terugkoppeling inventarisering enquete 
Stukje in de teaminfo/nieuwsbrief vermelden 
 
Is door de corona crisis enigzins stil komen te liggen. Beter dit 

Marieke / Wencke 12-12-2019 Schooljaar 
2020-2021 
(begin) 
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begin volgend schoojaar terug te laten komen en er een beslissing 
over te nemen 
foto’s maken; wencke neemt camera mee Wencke 21-01-2020 Nieuwe 

schooljaar 
Elke mailt nogmaals (op 5 maart reeds gedaan) Hans de begroting 
t.b.v. de MR, Hans overlegt dit met Bianca en zorgt voor de 
verdere afhandeling. 
 

Elke/Hans 05-03-2020 23-06-2020 

Notitie Hans: vacature/inzet Teamleider evalueren Hans 27-5-2020 Medio 
maart 2021  

Werkdrukverlagende middelen t.b.v. punt 4 van deze notulen: 
overzicht naar Ester mailen 

Hans 27-5-2020 23-6-2020 

Concept Werkverdelingsplan; daarna stappenplan Hans  23-6-2020 / 
Nieuwe 
schooljaar 

Ingekomen mail studiedag 11 juni antwoorden 
En stukje aan MT aanlevern t.b.v. opnemen in de nieuwsbrief 

Marieke 27-5-2020 23-6-2020 

Mail OR: budget dat mogelijk over is? Marieke 27-5-2020 23-6-2020 
 

 
 


