
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 23 juni 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) 
Eva Jaspers (nieuw MR lid schooljaar 2020-2021) Eva ontvangt ook 
de agenda. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal zij aan 
Teams MR toegevoegd worden.  

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

Ester 
Thuis via Teams 

Afwezig m.b.   -    
 

1. Opening en vaststellen agenda* 
We gaan de punten to the point behandelen, vergaderen via teams is toch intensiever dan 
“normaal”. 
 

2. Goedkeuren notulen en actiepuntenlijst d.d. 27 mei jl.* (vaststellen) 
 

3. Begroting, boekjaar en ingekomen mail OR* 
Penningmeester Paul licht de begroting toe en waar nodig de mail die hij gestuurd heeft vanuit de 
OR.  

 
4. Vacature teamleider (informeren) 

Sollicitatieronde is geweest, update 
 
5. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 

Hans: Update, inzet volgend schooljaar, budget? 
 
6. Werkverdelingsplan (informerende fase)* 

Hans: stand van zaken, zie documenten op Teams (mapje) 
Lijstje PMR:  
Aangeleverd door Hans Under construction Wat missen we nog? 
 Schoolgids voor leerkrachten 
 Schooltijden personeel  
 Opslagfactor 
 Besteding werkdrukverlagende 

middelen 
 Protocol ziekte/vervanging 
 Studiedagen data 
 Welke groepen-leerkrachten-dagen 

(meer overleg hierover ook in het 
team, transparanter) 

 Taakverdeling/taakbeleid 
 Studiedagen invulling 
 Vergaderstructuur 
 Evalueren werkdruk verlagende 

middelen/eventplanner 
 Welke groepen-leerkrachten-dagen 

(meer overleg hierover ook in het 
team, transparanter) 

 Jaarplan 2020-2021 
 

 Inzet onderwijsassistenten en OOP 
plus taken 

 Evalueren werkdruk verlagende 
middelen/eventplanner 

 Pauzeregeling leerkrachten 
(mogelijkheid tot half uur, geen 
taakuren korting) 

 Taakuren stagiaires 
 Dagen tot 12 uur/studiedagen etc. 

minder uren ingepland 



 Openbare basisschool 
 
 De Trinoom 
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7. Besloten deel: 
- Formatie + Personele wisselingen/zaken 
Zijn er veranderingen? Ziet het ernaar uit dat iedereen kan starten na de zomervakantie?  
 

Hans verlaat de vergadering. 
 
8. Verkiezingen (informeren) 

Uitslag (Elke en Wencke) 
 

9. Coronatijd 
Nieuwe protocol en vooruitkijken nieuwe schooljaar. 

 
10. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren)* 

- Fotomoment verplaatsen we naar volgend schooljaar (als mogelijk) 
- Oudergesprekken, notitie, enquête, jaarplanning en nieuw voorstel naar volgend schooljaar 
- Ingekomen mail over aanstelling nieuwe voorzitter van het College van Bestuur Kans & Kleur 
- 2 Ingekomen mails over eindejaarsactiviteiten groep 8 
 

11. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR - 
- GMR 15 juni 2020 agenda, alle stukken, conceptnotulen 18 mei 
 

12. Rondvraag  
 

13. Volgende vergadering (volgend jaar) en sluiting  


