
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

* Bijbehorende stukken zijn allemaal te vinden in Teams.  
Map: 2021 Vergaderingen 2020-2021 
> Eerstvolgende MR vergadering (agenda, stukken) 
 
Afspraak: definitieve agenda is een week van tevoren te vinden in teams.  

NOTULEN 
 

Onderwerp :  Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Donderdag 24 september 2020 
19.30 uur 
21.30 uur 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Notulist: 
Locatie:   

: 
: 
 

Marianne Toonen 
Lerarenkamer De Brink 

 Afwezig m.b.  Esther (vaste notuliste)    
 

1. Opening en vaststellen agenda  
Diny is de voorzitter en Marianne notuleert. Agenda is vastgesteld. 
Een bijzonder welkom aan Eva Jaspers als nieuwe vertegenwoordiger vanuit de oudergeleding.  
Hans is afwezig, maar heeft zijn input gedeeld met Marieke en Diny.  

 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 23 juni j.l. (te vinden in Teams) 

Het etentje t.b.v. het afscheid van Francien en welkom van Eva kan geen doorgang vinden in 
deze tijd waarbij we anderhalve meter afstand moeten bewaren.  
De notulen worden waar nodig aangepast en goedgekeurd. 
De MR adviseert Hans om de open ochtenden van de Trinoom kenbaar maken bij De Eerste 
Stap. Wellicht flyers op te hangen bij peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. De open ochtenden 
blijken niet bij alle ouders bekend. 
 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) Update Hans  
Er is fundamenteel meer uitgegeven dan begroot, maar dit kan worden opgevangen. Het is 
ontstaan doordat de uitstroom van pensioengerechtigden aan de optimistische kant is 
ingeschat. Het wordt opgevangen door de maatregel om jonge leerkrachten te binden, die bij 
het vertrek van oudere leerkrachten, doorschuiven in de organisatie.  
Komend schooljaar moeten scholen scherper gaan acteren acteren op de werkdrukverlagende 
middelen. Zoals bekend, wordt de bijdrage werkdrukverlagende middelen stichtingbreed  
afgebouwd, daarentegen is ervanuit ministerie een opbouw van deze gelden. 
Medio november heeft Hans een beeld wat betreft deze gelden en schrijft een notitie met 
scenario’s ten aanzien van het aantal groepen, groepsgrootte en werkdrukverlagende 
middelen. Dit dient ook in de PLG’s besproken te worden. 
 

4. Werkverdelingsplan stand van zaken* (informeren, snel vaststellen!)  
Er is wel een taakverdeling, maar het taakbeleid ontbreekt. Wie doet wat, hoe kom je tot een 
goede en eerlijke verdeling, hoe bescherm je nieuwe leerkrachten. Er behoren uitgangspunten 
te zijn, van waaruit je handelt. Het format wordt summier ingevuld, op Sharepoint komt een 
map met allerlei losse documenten. 
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Marieke zal hiernaar gaan kijken, het format aanvullen en voorleggen aan het MT. Dit komt 
terug in de MR, waarna ook het team hierover moet worden geïnformeerd. Marieke en Diny 
verzoeken Hans om e.e.a. uit het format te activeren. 
 

5. Corona 
Er zijn deze weken 10 medewerkers van de Trinoom getest. Tot nu toe allemaal negatief. Met 
voorrang testen betekent toch nog enkele dagen thuis. Het onderwijspersoneel krijgt voorrang 
bij het testen, de uitwerking hiervan is nog niet bekend.  
We moeten ervan uitgaan dat kinderen komende tijd soms geen onderwijs kunnen volgen.  
De MR vraagt zich af of er draaiboeken zijn, wanneer de overheid beslist om scholen wederom 
te sluiten. Hoe vult de school e.e.a. het thuisonderwijs in? De MR verzoekt het MT om hierover 
na te denken en een plan klaar te hebben, om hier goed op te kunnen acteren.  Jasper vraagt 
dit ook na bij de GMR.  
Leerkrachten moeten hun planning in de dagmap strak op orde hebben, zodat bij hun 
afwezigheid een vervanger vlot met de groep aan de slag kan. 
Ouders missen het contact met de leerkrachten enorm, ervaren het als prettig wanneer het 
wel gebeurt. Fijn dat de startgesprekken op afstand in de klas plaats konden vinden. De 
oudergeleding geeft het signaal af, dat er ouders van klassen zijn die niets van de leerkracht 
van hun kind horen. Ouders vinden het prettig om meegenomen te worden in het reilen en 
zeilen van de groep. Collega’s zijn zich hier niet altijd bewust van. Rick schrijft een positief 
stukje in de teaminfo om dit onder de aandacht te brengen van het team.  
 

6. MR schooljaar 2019-2020 (vaststellen) 
Vaststellen vergaderdata:  
Do 24 sept. 2020 
Wo 28 okt. 2020 
Ma 14 dec. 2020 
Di 26 jan. 2021 
Do 11 mrt. 2021 
Wo 28 apr. 2021 
Ma 14 juni 2021 

 
7. Besloten deel (informeren) Personele wisselingen/zaken 

 
8. MR zaken/documenten (informeren, wijzigen, vaststellen)  

In de nieuwe samenstelling ziet de taakverdeling er als volgt uit: 
Diny blijft voorzitter, Rick vice voorzitter. Elke penningmeester, Marianne 2e penningmeester.  
De notitie wat betreft MR Zittingstermijnen is correct. 
Het MR jaarverslag 2019-2020 verzorgt Diny en komt op de volgende vergadering ter 
goedkeuring aan de orde. 
Elke maakt de begroting voor 2020-2021, deze komt de volgende vergadering op de agenda. 
De MR heeft voor 2018-2019 èn 2019-2020 nog geen OSGgelden ontvangen, de begroting is 
wel door Elke gemaild naar Hans. 
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Het huishoudelijk reglement behoeft niet te worden aangepast. De aanvraag wat betreft de 
OSG gelden moet per schooljaar gebeuren in september. 
 

9. Mededelingen en ingekomen stukken  
Ingekomen mail Familie Mannaerts*.  
Er is contact opgenomen door Hans met de ouders en alles is naar tevredenheid afgehandeld. 
De school heeft een nieuwe website www.trinoom.nl 
De MR ontvangt signalen en is bezorgd over de verkeerssituatie rondom De Brink, de 
onoverzichtelijke chaotische verkeersstroom op de brug tussen Kerkeveld en Huurlingsdam èn 
het overvolle trottoir en fietspad nabij het hoofdgebouw. De MR verzoekt de directeur om 
hierover op korte termijn contact te zoeken met de gemeente. Wellicht ook VVN inschakelen 
om mee te denken, hoe we de veiligheid van de kinderen en hun ouders kunnen vergroten en 
een soepelere verkeersstroom kunnen creëren rondom en tussen beide vestigingen. 
 

10. OR/GMR  
Ouders vonden de opening (het Coronaproof toosten in de klas op een goed nieuw schooljaar) 
veel rustiger voor de kinderen. Deze mooie activiteit is op een grote school als De Trinoom 
lastig om op een overzichtelijke wijze centraal, buiten, te organiseren. 
Ook de OR heeft opmerkingen gemaakt wat betreft verkeersveiligheid. De MR adviseert om dit 
gezamenlijk op te pakken. 
De eerste GMR vergadering dit schooljaar vindt 28 september a.s. plaats. 
 

11. Scholing  
Jasper en Marianne gaan de cursus MR Financiën via Teams volgen op 10-11, Eva volgt de 
basiscursus niet. Marieke meldt iedereen aan. 
 

12. Enquête oudergesprekken (Wencke/Marieke)   
Er is voldoende respons om met de ontvangen feedback aan de slag te gaan. 
In de volgende vergadering worden we verder geïnformeerd en is er tijd om e.e.a. te bevragen, 
de vergadering daarna dient er een besluit te worden genomen. 
 

13. Afscheid oud-leden (Francien) / lief en leed (vaststellen) 
Marianne regelt attentie voor Francien om haar te bedanken voor haar inzet voor de 
oudergeleding van de  MR.  
 

14. Rondvraag 
Gaan alleen de Montessori bovenbouwgroepen in november op kamp?  Dit klopt, de gehele 
Jaarstroom 7/8 gaat in juni op kamp.  
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ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 
Enquete: 
2e vergadering: terugkoppeling inventarisering enquete 
3e vergadering: beslissing geven 

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

Foto’s maken; Wencke neemt camera mee Wencke 21-01-2020 Na Coronatijd 
Notitie Hans: vacature/inzet Teamleider evalueren Hans 27-5-2020 Medio maart 

2021  
Concept Werkverdelingsplan; daarna stappenplan Hans  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’s 

Hans 23-6-2020 Nieuwe 
schooljaar  

Hans neemt met PSZ (Gerda) op of duidelijk is dat ouders op tijd 
moeten inschrijven. De MR adviseert om de open ochtenden van 
de Trinoom kenbaar maken bij De Eerste Stap. Wellicht flyers op 
te hangen bij peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Open 
ochtenden blijken niet bij alle ouders bekend.  

Hans 23-6-2020 Nieuwe 
schooljaar 

Afscheid Francien Marianne 24-9-2020 Z.s.m. 
Werkverdelingsplan; druk op de ketel houden 
en geld MR van 2 voorgaande schooljaren niet gehad 

Marieke / Diny 24-9-2020 Volgende 
vergadering 

Collega’s bewust maken van gemis van info van ouders, 
bijvoorbeeld een fotootje maken van de klas oid.  

Rick 24-9-2020 Volgende 
vergadering 

MR Jaarverslag 2019-2020 Diny 24-9-2020 Volgende 
vergadering 

Nadenken over besteding  representatiekosten MR Gehele MR 24-9-2020 Volgende 
vergadering 

Huishoudelijk reglement aanpassen artikel 3 punt 5 (veranderen in 
september en schooljaar).  

Marieke 24-9-2020 Volgende 
vergadering 

Verkeerssituatie oppakken met leefbaarheidsgroep Kerkeveld om 
samen een signaal af te geven richting gemeente. 

Hans 24-9-2020 Volgende 
vergadering 

 
                 
 
 
 


