
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.  

NOTULEN 
 

Onderwerp :Vergadering Medezeggenschapsraad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Woensdag 28 oktober 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 en vicevoorzitter) 
Hans (directeur Trinoom) 

Notulist 
Locatie 

: 
: 
 

Ester 
Teams 

Afwezig m.b.   - Wencke    
 

1. Opening en vaststellen agenda* 
Diny opent de vergadering en heet iedereen via het online vergadersysteem (teams) van harte 
welkom. Hans sluit later en zoals reeds bekend heeft Wencke de MR verlaten. Hans gaat hiervoor 
op zoek naar vervanging. 
 

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 24 september jl.* (vaststellen) 
Punt 5: Aanvulling: stichting breed is er geen plan mochten de scholen weer dicht gaan. 
Afgelopen maandag is er wel weer een directieberaad geweest. Ze willen proberen zo veel als 
mogelijk één lijn binnen de stichting aan te houden. Echter blijft het kans en kleur met iedere 
school zijn eigen invulling.  
De notulen en actiepunten zijn hiermee vastgesteld.  

 
3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 

Update Hans 
Een overzicht is reeds via Hans ontvangen en begin dit jaar is er gestart met het maken van de 
roosters met hierbij de inzet van de onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en de 
vrijwilligers. 
Morgen is er weer een directieberaad, waar de financiële toestand besproken gaat worden. Deze 
valt lager uit dan verwacht. Deze situatie zal invloed hebben op de werkdruk verlangende 
middelen. De interventie “jong” voor “oud” is anders uitgevallen dan verwacht. De mensen lijken 
minder snel dan verwacht uit te stromen en zijn daarbij in de regel ook de duurdere krachten. 
Gekeken moet gaan worden hoe er met minder middelen het e.e.a. in de lucht gehouden kan 
worden. Marieke attendeert Hans op een financieel verschil vanuit de overheidsgelden. Hans 
neemt dit op met de accountant.  

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

Taakverdeling personeel 
Hans heeft inmiddels op 3 mensen na, iedereen gesproken. Wel zit er ruis op de afspraken die gemaakt 
zijn. De PMR wenst bij de afspraken en keuzes betrokken te worden. Zodra deze afspraken en keuzes 
gemaakt zijn, zowel de PMR als ook het team hier in meenemen. 
 
Stappenplan 
Hans: stand van zaken, zie documenten op Teams (mapje) 
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

 
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 

Vanuit de Trinoom krijgen alle medewerkers iedere week een corona update. Op 14 oktober is er 
een nieuw protocol uitgekomen. Deze wordt uiteraard nageleefd. Hierin wordt ook nadrukkelijker 
verzocht, daar waar mogelijk, na schooltijd vanuit thuis te werken. Echter biedt school ook de 
mogelijkheid, mocht thuiswerken niet mogelijk zijn en met in achtneming van de gestelde 
maatregelen, toch vanuit de school te werken. Vanuit de ouders is wel de vraag of niet iedereen 
na schooltijd vanuit thuis moet gaan werken. Echter ben je al op je werk en zolang het niet als 
socialiseren wordt gebruikt, lijkt het geen probleem.  
Vrijdag zullen de ouders via de nieuwsbrief geïnformeerd gaan worden over het verloop van de 
oudergesprekken.  
Er hebben metingen inzake de ventilatie plaatsgevonden. Echter is de vraag hoe representatief 
deze zijn, gezien de metingen zijn verricht tijdens het open staan van ramen en deuren. Hans 
neemt deze vraag met Sineth op.  
 
Graag alert zijn op anderstalige ouders voor het betreden van de school, doordat ze mogelijk niet 
alle informatie voldoende begrijpen. Mogelijk met pictogrammen binnen de school wat 
duidelijker zaken aangeven.  
 
Zijingang Lingert/BSO zijde is open gegaan zolang de corona situatie zich voordoet, vanwege het 
moddereffect.  
 
Vanuit de ouders wordt aangegeven dat er bij een aantal klassen geflitst wordt. Deze moet gezien 
de coronatijd en de geldende maatregelen/protocol even uitgesteld worden. Hans stemt dit af.  

 
6. Besloten deel (informeren) 

 
7. Aanneembeleid nieuwe kleuters (informeren) 

De kleuterjaarklassen voor dit schooljaar zijn vol. Hierdoor stromen er op dit moment jaarklas 
kleuters in bij Montessori. Dit met als doel/afspraak, later alsnog in te kunnen stromen bij de 
Jaarklas. De vraag is wel waar trek je de grens als je spreekt over “vol”. Het verzoek hier kritisch 
naar te blijven kijken. Waarschijnlijk zal er medio maart weer een instroomgroep aan de orde zijn. 
Echter deze in de lucht houden, zal gezien de prognose niet aan de orde zijn.  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

Hans verlaat de vergadering 
 

8. MR zaken/documenten* (informeren, wijzigen, vaststellen) 
- Jaarverslag MR 2019-2020;  
Corona: nog even nakijken en mogelijk nog iets herschrijven.  
De rest hierbij vastgesteld en na aanpassing van bovenstaande komt het bestand ook op de site.  
- Jaarbegroting 2020-2021 MR (Elke);  
De vraag is of het Handboek in de vorm van zakboek er nog in moet blijven staan, daar deze niet 
gebruikt lijkt te worden. Besloten om deze te verwijderen.  
hierbij vastgesteld en Elke dient hem in bij Hans. 
- Huishoudelijk reglement;  
Er zijn reeds een aantal puntjes aangepast. 
hierbij vastgesteld en Marieke zorgt dat deze op de site komt.  

 
9. Besteding representatiekosten MR 

Zie actiepunten van de laatste notulen 
De voorkeur gaat uit om dit bedrag (360.-) aan de kinderen te besteden. Mogelijk is de musical 
een idee in de vorm van het aanschaffen van filmmateriaal. Hierin stemt Elke vooraf even af met 
de OR, waar de behoefte ligt.  

 
10. Enquête oudergesprekken (Marieke)  

Tijdspad, hoe nu verder? 
Duidelijk is dat er veel grote verschillen zitten tussen de wensen van de leerkrachten en de 
ouders. De vraag is hoe we deze verschillen tot elkaar kunnen brengen.  
Hiervoor zal een aparte (fysieke) vergadering belegd worden.  
Afgesproken is dat er per het nieuwe schooljaar de afspraken duidelijk zijn.  
 
Toelichten uitslag enquête* 

    
 

11. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 
 

Er zijn geen ingekomen stukken 
 
- Er volgt morgen vanuit de GMR een ingelaste mededeling, Jasper probeert daarbij aanwezig te     
zijn. Mogelijk zal daar de financiële situatie binnen de Stichting besproken gaan worden.  
- Website is aangepast 
- Verkeerssituatie: Hans heeft reeds gemaild, maar geen reactie meer op ontvangen. Hans pakt dit 
nogmaals op. Daarnaast heeft Tineke een tweetal poppetjes aangeschaft om de situatie beter de 
duiden.  
- Verkeersexamen: deze is komen te vervallen. Deze dag was gepland op de dag van de 
schoololympiade. Vanuit de ouders wordt aangegeven dat het jammer is dat deze niet doorgaat 
en dat mogelijk ouders hier nog iets kunnen betekenen. Hans zal hier later nog op terug komen.  
- Stuk Rick:  
Het verzoek om de wens/vraag wat concreter te maken. Rick past het stuk nog aan en mailt het 
naar het MR adres.  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

 
 

12. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR stukken van - 
- GMR stukken van 28 september: Er blijkt een inventarisatie te hebben plaats gevonden of er 
behoefte is aan de griepprik. De vraag was of hier animo voor was. Blijkbaar is deze vraag binnen 
de Trinoom niet uitgezet.  
De nieuwe school is besproken. Ook de vraag waarom sluiten van de ene school en openen van 
de andere school is aan bod gekomen.  
- Ook kwam uit een rapport naar voor dat de gebouwen van de Trinoom nog voldoende zijn 
Brink beter dan Diemewei.  

 
13. Rondvraag  

Is er meer duidelijkheid over het kamp (medio november)? Er zou een back-up plan zijn voor een 
kamp op school. Gedacht werd dat er een back-up plan zou zijn om deze te verschuiven naar het 
voorjaar.  
 

14. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 21.30 uur. Volgende vergadering is Maandag 14 december 

 
 

ACTIEPUNTENLIJST 
 
 
 
  

Actiepunten  Verantwoordelijk  Uit notulen  Deadline  
Enquête:  
2e vergadering: terugkoppeling inventarisering enquête  
3e vergadering: beslissing geven  

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  

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.   
 
Poster maken 

Hans  
 
 
 
 
 
Marieke 

23-6-2020  
 
 
 
 
28-10-2020 

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

Cadeautje Afscheid Wencke Marianne  28-10-2020  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 o.i.d.   

Rick  24-9-2020  Volgende 
vergadering  

Nadenken overbesteding representatiekosten MR; behoefte 
afstemmen bij de OR 

Elke 28-10-2020  Volgende 
vergadering  

Verkeerssituatie (kuispunt bruggetje) oppakken met 
leefbaarheidsgroep Kerkeveld om samen een signaal af te geven 
richting gemeente.  
Reeds contact gehad (Irma) met de vraag te contacten. Geen reactie 
op ontvangen. Hans pakt het nogmaals op. 
Tineke schaft 2 poppetjes aan 

Hans  
 
 
 
 
Tineke 

24-9-2020  Volgende 
vergadering  

MR gelden schooljaar 2019-2020 en 2020-2021; navragen bij Bianca Hans 
 
 

28-10-2020 Volgende 
vergadering 

Rekentool doormailen aan Hans t.b.v. begroting Marieke 28-10-2020 Volgende 
vergadering 

Representativiteit metingen navragen bij Sineth Hans 28-10-2020 Volgende 
vergadering 

Uitzoeken wat voor zowel de MR als de ouders de rechten en 
plichten m.b.t. de oudergesprekken zijn. 

Marieke 28-10-2020 volgende 
vergadering 

Stukje in de teaminfo n.a.v. stuk van Rick Marieke en Diny 28-10-2020 Zodra stukje 
klaar is 

 
 


