
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 24 september 2020 
19.30 uur 
21.30 uur 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
Genodigden  

 Diny    (voorzitter en vertegenwoordiger team) 
Marieke  (secretaris en vertegenwoordiger team) 
Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 
Wencke  (vertegenwoordiger team) 
Elke   (1ste penningmeesters en vertegenwoordiger ouders)
Eva  (vertegenwoordiger ouders) 
Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 
Rick   (vertegenwoordiger ouders) 
Hans (directeur Trinoom) 

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

? nog af te spreken 
Lerarenkamer Brink  
(stoelen om en om) 

Afwezig m.b.   Ester    
 

1. Opening en vaststellen agenda* / welkom Eva 
 

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 23 juni jl.* (vaststellen) 
 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 
Update Hans 

 
4. Werkverdelingsplan stand van zaken* (informeren, snel vaststellen!) 

Taakverdeling personeel 
Stappenplan 
Hans: stand van zaken, zie documenten op Teams (mapje) 
Lijstje PMR (stand eind vorig schooljaar):  
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 

 
5. Corona 

 
6. MR schooljaar 2019-2020 (vaststellen) 

Vaststellen vergaderdata 
 
7. Besloten deel (informeren) 

Personele wisselingen/zaken 
 

Hans verlaat de vergadering  
 



 Openbare basisschool 
 
 De Trinoom 
 
  MedezeggenschapsRaad 
 
 
Pagina : 2    
  Agenda Medezeggenschapsraad 29 juni 2016    
 

* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

8. MR zaken/documenten (informeren, wijzigen, vaststellen) 
- Taakverdeling MR (wijzigen? Vicevoorzitter?) 
- Zittingstermijnen MR vaststellen* 
- Jaarverslag MR 2019-2020 
- Jaarbegroting MR (Elke) 
- Huishoudelijk reglement, moeten we aanpassen?* 

 
9. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 

- Verkeerssituatie (punt Wencke licht toe) 
- Ingekomen mail Familie Mannaerts* 
- Nieuwe website 

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

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR agenda/notulen van 30 juni 2020 
- OR conceptagenda/notulen van 3 september 2020 
- GMR conceptnotulen van 15 juni 2020 

 
11. Scholing MR (informeren, vaststellen) 

Via Teams: 
Basiscursus (27-10 en 3-11 19:00-21:30) 
Financiën (10-11 19:00-21:30) 
Communicatie (andere vorm) 
Aanmelden t/m 2 oktober.  

 
12. Enquête oudergesprekken (Wencke/Marieke)  

Tijdspad, hoe nu verder? 
Toelichten uitslag enquête* 

 
13. Afscheid oud-leden (Francien) / lief en leed (vaststellen) 
 
14. Rondvraag  

 
15. Volgende vergadering en sluiting  


