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NOTULEN 
 

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) 
Paul  (OR)        
Eva Jaspers (nieuw MR lid schooljaar 2020-2021)  

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

Ester 
Thuis via Teams 

Afwezig m.b.   Eva Jaspers    
 

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. 27 mei jl.* (vaststellen) 
Geen op- of aanmerkingen, notulen en actiepunten zijn hiermee vastgesteld.  

 
3. Begroting, boekjaar en ingekomen mail OR* 

Penningmeester Paul Müskens van de Ouderraad licht de begroting aan de hand van een gedeeld 
document toe en waar nodig de mail die hij gestuurd heeft vanuit de OR.  
Volgend jaar zal er een negatief saldo ontstaan. Dit schooljaar zal er wat overblijven. De vraag is 
of dit elkaar opheft.  Er zou ongeveer 800 euro overblijven, maar daarvan moeten toch nog wat 
zaken voldaan worden (schoolfoto, presentje groep 8 etc.). De verwachting is dat volgend jaar 
nog minder mensen de ouderbijdrage gaan betalen. De reserves zijn t/m vandaag 6600 euro aan 
eigen vermogen en inclusief de buffer is dit zo’n 9000 euro. De grote (gereserveerde) uitgave zal 
volgend jaar het schoolreisje zijn (10.000 euro). 
De vraag is wat de bijdrage voor groep 8 dit jaar is geweest? Dit betreft het musical pakket.  
De ouderbijdrage is enkele jaren geleden verhoogd naar 35 euro i.v.m. een ‘slechte’ opbrengst, 
terwijl er best veel reserve is. De vraag is of er toch ingeteerd moet worden op de reserve? 
Toevallig is er nu 2 jaar achter elkaar een betaalpercentage van 85% behaald maar dit blijft een 
onzekere factor. Van de reserves worden zaken voor school, zoals bijvoorbeeld een audio 
installatie, aangeschaft. Paul zal op verzoek van de MR de vraag, om in te teren op de reserves, 
meenemen voor de volgende OR vergadering. De wens is het geld zo goed als mogelijk op te 
maken en te besteden aan de kinderen. Hans ligt toe dat de 35 euro ouderbijdrage op de 
Trinoom, relatief lager ligt dan andere scholen binnen de stichting.  
Daarnaast wordt er waardering uitgesproken richting de OR voor het meedenken en invullen van 
het afscheid van groep 8 in deze bijzondere corona tijd.  
 

Paul verlaat de vergadering.  
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4. Vacature teamleider (informeren) 

Sollicitatieronde is geweest, update 
Elke, Edith, Hans, Marina en Simone (collega directeur) hebben 5 gesprekken gevoerd. Vier 
hiervan hebben fysiek op school plaats gevonden en één vanuit een online gesprek (met Hans en 
Edith). Daphne T. uit Lent, medio 30 jaar, zal de nieuwe teamleider worden. Donderdag zal zij zich 
voorstellen via de teaminfo. Zij komt van buiten de stichting. Daphne zal per begin schooljaar 
2020-2021 starten binnen bij de Trinoom.  

 
5. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 

Hans: Update, inzet volgend schooljaar, budget?  
Blijft ongewijzigd.  

 
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 werkdruk verlagende 

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 

 
 
Tijdspad: 
Van de stukken die tot nu toe binnen zijn, worden nu vragen gesteld. Deze worden dan in de 1e en 
2e vergadering van het nieuwe schooljaar, mits mogelijk, goedgekeurd. Ook zal in de 1e en 2e 
vergadering van het nieuwe schooljaar nieuwe stukken aangeleverd worden en behandeld worden.  
In de 3e en 4e vergadering van het nieuwe schooljaar zullen we die stukken, mits mogelijk, dan 
kunnen goedkeuren.  
 
Op verzoek van de PMR heeft Hans een aantal stukken doorgestuurd, waaronder een stuk waarin 
alle namen zijn benoemd in relatie met de werkdruk verlagende middelen.  
Budgettair zal het dit jaar op nul uitkomen. 
 
Opslagfactor: Hoe moet men deze zien?  
Deze is op 45% afgestemd en is verwerkt in het urenoverzicht. Professionalisering en verdere 
deelnames aan commissies zijn hier niet in meegenomen.  
Er zijn veel verschillen in taken. Sommige mensen hebben meer organisatietaken en sommige 
meer beleidstaken. Het zou fijn zijn als hier wat meer balans in zou kunnen komen, zodat iedereen 
naar evenredigheid belast en ontlast kan worden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er 
compensatie in dagen mogelijk is, mits hier ruimte voor is.  
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Besteding werkdruk verlagende middelen: 
De evaluatie moet nog plaatsvinden.  
Het is wenselijk het team hierin goed mee te nemen.  
De vraag is om dit punt volgend schooljaar nog een keer in de PLG terug te laten komen? Hans heeft 
dit op zijn lijst opgenomen. 
 
Protocol ziekte/vervanging: 
Worden er (algemene) afspraken gemaakt ten aanzien van het feit als groepen verdeeld gaan 
worden? Is hiervoor een protocol? Binnen de Trinoom is hier geen protocol voor. De wens is om hier 
een afspraak over te maken. Deze afspraak zou opgenomen kunnen worden in de dagmap. De vraag 
is ook om dit duidelijker/concreter toe te voegen aan het protocol ziekte/vervanging.  
 
Studiedagen data 
Wat is de rol/het recht van de MR hierin? De MR heeft hier instemmingsrecht in.  Afgesproken is om 
de planning van de studiedagen eerder in de MR langs laten komen, alvorens deze naar buiten te 
brengen. Deze afspraak wordt opgenomen in de jaarplanning en meegenomen in de jaaragenda.  
 
Welke groepen-leerkrachten-dagen 
Verzoek om hier het team meer in mee te nemen? Vanwege discretie en de omvang van het team 
zal dit niet mogelijk zijn. Alle wensen en ideeën zijn zeker wel welkom als het gaat om de invulling.  
 

7. Besloten deel: 
 

Hans verlaat de vergadering. 
 
8. Verkiezingen (informeren) 

Uitslag (Elke en Wencke) 
Eva sluit per volgend schooljaar als oudergeleding aan. 
Na de vakantie zal er een afscheids-/welkomstetentje plaatsvinden. Marieke verzorgt hiervoor de 
uitnodiging.   
 

9. Coronatijd 
Nieuwe protocol en vooruitkijken nieuwe schooljaar. 
Er komen deze week weer corona versoepelingen. De vraag is of deze versoepelingen nog 
consequenties heeft voor het afscheid van groep 8. Organisatorisch is dit gezien de korte tijd niet 
meer aan te passen en daardoor blijven de afspraken zoals deze nu afgestemd zijn staan.  
De vraag is wat groep 8 gaat doen? Dit jaar is dit het uitduiken, een afscheidsdiner en (ter 
uitzondering voor dit (corona) jaar) speciaal een presentje mee naar huis in de vorm van een 
teams uitnodiging, zodat ze thuis met het gezin alsnog de musical kunnen bekijken. Dit mag voor 
nog niet naar buiten. 
De kleuters gaan toch vanuit de speelzaal naar buiten uitglijden en de groepen 4 gaan naar De 
Slingert en gaan daar uitglijden. Dit wordt gefilmd en aan de ouders via Parro verstrekt. 
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Voor alsnog geen aanpassing in het werken in en op de gangen etc. binnen de school. Het verzoek 
is om wel vast na te denken over de start van het nieuwe schooljaar, als dan ouders nog niet mee 
mogen en daarbij hoe om te gaan bij slecht (regen) weer. 
De kleuterklassen hebben hier al wel over nagedacht. Mogelijk dat er soms toch een uitzondering 
gemaakt kan worden (meer maatwerk), daar nu meer duidelijk is wat corona inhoudt en er 
diverse versoepelingen zijn. Stichting breed zijn hier wel afspraken over gemaakt.  
Kennismakingsgesprekken zullen ook via teams verlopen. Mogelijk kan er ook een filmpje 
gemaakt worden voor nieuwe ouders.  
 
Teams: kinderen krijgen waarschijnlijk weer een nieuw account, die wel weer met ouders gedeeld 
kan worden.  
 

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 
Na een uitgebreide wervingsprocedure kan de Raad van Toezicht het heuglijke nieuws melden dat 
we in de persoon van Ingrid Nelissen per 1 augustus een nieuwe voorzitter van het College van 
Bestuur hebben.  
- 2 Ingekomen mails over eindejaar activiteiten groep 8 

 Zijn inmiddels achterhaald en Marieke mailt de ouders nog.  
 
11. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR - 
- GMR – 
Vanuit de GMR: 
- Er is een nieuwe vervanger voor Hennie gevonden. 
- Plan mobiliteit.  
- Verder nog geen nieuws over de nieuw te vormen school. Mogelijk situering in Wijchen Zuid.  
 

12. Rondvraag  
33 groepen: 
We koersen op 800 leerlingen, daar waar de telling nu op 820 leerlingen uitkomt. Op dit moment 
kunnen we het nog aan. Maar als de verhouding in instroom wat doorslaat, dan zou er mogelijk 
weer een instroomgroep opgetuigd moeten worden.  
Op dit moment zijn de kleutergroepen tot december al vol. Wel zit er wat discrepantie tussen de 
aanmeldingen voor jaarklas en montessori.  
Leerlingen weigeren kan niet zomaar, hiervoor moet je zeer steekhoudende argumenten voor aan 
kunnen dragen. Binnen de Stichting ligt de afspraak dat je geen leerlingen weigert.  
 
Opvallend is dat er de laatste paar maanden best veel inschrijvingen zijn binnen gekomen van 
kinderen die na de zomervakantie direct starten omdat ze al 4 zijn.  
Mogelijk dat de Trinoom hier nog wat aan kan doen in de vorm van bekendheid geven aan 
ouders. Hans vraagt dit na bij de PSZ (Gerda). 
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Om een beeld te kunnen vormen hoeveel kinderen er in gaan stromen, vraagt de Trinoom lijsten 
op bij de PSZ. Vanuit de leerling administratie is duidelijk dat het ook om een groot aantal 
verhuisleerlingen gaat.  
 
Lijst indeling nieuwe schooljaar: uiterlijk om 14.00 uur aan ouders mailen, omdat het vooraf al in 
de klas al aan het kind medegedeeld wordt. Marieke stuurt de MT een mail met dit verzoek.  
 

13. Volgende vergadering (23 juni, laatste vergadering) en sluiting  
Diny bedankt Francien voor haar deelname binnen de MR.  
Sluiting vergadering 21.20 uur. Volgende vergadering is nog onbekend. 

 
 
 

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 
begin volgend schoojaar terug te laten komen en er een beslissing 
over te nemen 

Marieke / Wencke 12-12-2019 Schooljaar 
2020-2021 
 

foto’s maken; wencke neemt camera mee Wencke 21-01-2020 Nieuwe 
schooljaar 

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

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

Ingekomen mails uitglijden antwoorden. 
 

Marieke 23-6-2020 Nieuwe 
Schooljaar  

Data studiedagen opnemen in jaaragenda en jaarplanning Diny 23-6-2020 Nieuwe 
Schooljaar 

Besteding werkdruk verlagende middelen; terug laten komen in 
de PLG 

Hans 23-6-2020 Nieuwe 
schooljaar  

Hans neemt met PSZ (Gerda) op of duidelijk is dat ouders op tijd 
moeten inschrijven  

Hans 23-6-2020 Nieuwe 
schooljaar 

MT mailen verzoek nieuwe lijst 14.00 uur mailen Marieke 23-6-2020 Nieuwe 
schooljaar 

Datum etentje t.b.v. welkom Eva en afscheid Francien Marieke 23-6-2020 Nieuwe 
Schooljaar 
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