
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

* Bijbehorende stukken zijn allemaal te vinden in Teams.  
Kanaal: Algemeen, bovenaan Bestanden 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 

: 
: 
: 

Maandag 14 december 2020 
19.30 uur 
21.30 uur 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genodigden 

 Diny     (voorzitter en vertegenwoordiger team) 
Marieke R. (secretaris en vertegenwoordiger team) 
Marianne    (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 
Marieke G. (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.   Eva    
 

1. Opening en vaststellen agenda* 
Diny opent de vergadering en heet iedereen via het online vergadersysteem (teams) van harte 
welkom.  
 

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 28 okt. en 2 nov. (ingelast) jl.* 
(vaststellen) 
De notulen en actiepunten van beide vergaderingen zijn hiermee vastgesteld.  

 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 
Wat zichtbaar is dat de Trinoom boventalligheid heeft.  

 

4. Corona 
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 december jl., is er een extra nieuwsbrief richting 
ouders uitgegaan. Ook wordt er weer met regelmaat een corona update richting het personeel 
gebracht. De kinderen hebben vanaf a.s. woensdag kerstvakantie. Na deze vakantie zal gestart 
worden met de online lessen tot (voor alsnog) maandag 18 januari. Ook zal de noodopvang weer 
opgestart worden voor kinderen met één van de ouders in een cruciaal beroep. Ook zal deze 
gelden voor “kwetsbare” kinderen. Aankomende woensdag, donderdag en vrijdag zal gebruikt 
gaan worden om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen voor het juist kunnen faciliteren van 
het digitale thuis onderwijs. De vraag komt om wat meer uniformiteit uit te dragen. Hier is binnen 
de Trinoom inmiddels over gesproken en zal ook richting leerkrachten uitgezet worden.  
Paul zal de Trinoom op digitaal gebied (nog) ondersteunen.  
 
De vraag is of ouders op dit moment voldoende op hoogte zijn en of er voldoende 
contactmomenten zullen zijn? Deze behoefte is er wel, zowel bij de leerlingen als bij de ouders. 
Inmiddels is deze wens en behoefte terug gekoppeld aan het team van de Trinoom en gaat dit 
opgepakt worden.  
 
In de teaminfo werd eerder aangegeven dat medewerkers zelf de keuze mogen maken om wel of 
niet thuis te werken, dit in tegenstelling van het landelijke advies. Deze keus is gemaakt om dat 
niet iedereen in de gelegenheid is om thuis te werken.  
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In de nieuwsbrief wordt aangegeven dat Nick de noodopvang inventariseert. Ook nu hij zelf 
positief getest thuis is, gezien hij milde klachten heeft.  

 

5. Situatie Kans & Kleur 
- Spoedvraag GMR*  
- Begroting Trinoom* 
Hans loopt de begroting puntsgewijs door. Het betreft hier nog een concept begroting. Deze 
wordt normaliter pas in januari besproken. 
De GMR heeft gevraagd aan de MR om goed naar de begroting te kijken en mogelijk een advies 
uit te brengen en mogelijk akkoord te gaan met de formatie per 1 augustus 2021. Dit met de 
achterliggende gedachten dat alle aangekondigde maatregelen niet ten kosten mag gaan van de 
kwaliteit van het onderwijs. Op het bestuur formatieplan zal op korte termijn een vaststelling 
moeten plaatsvinden. 
Zoals de begroting nu voorligt zullen er 31 groepen geformeerd gaan worden. Dit gebaseerd op 
de bekostiging (1 oktobertelling) van 2020. De ervaring leert wel, dat er in het voorjaar vaak nog 
een stroom van aanmeldingen volgt.  
 
Op dit moment heeft de Trinoom te veel personeel. Een aantal mensen hebben elders een baan 
gevonden, wat al een stukje te veel boventalligheid naar beneden brengt. Daarnaast hebben er 
oriënterende gesprekken plaatsgevonden met “oudere” werknemers om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om eventueel eerder uit te stromen. Hierop volgen nog verder advies 
gesprekken.  
*Is er buiten die 31 groepen nog ruimte voor flexibele schil (ondersteunende taken)?  Die is er 
wel, maar zeker minder dan voorheen. Ook kan het zijn, dat er een keuze gemaakt kan worden 
voor bv. het optuigen van 32 groepen en dan geen/minder ondersteuning.  
 
Alles zal medio half januari nog een keer aan het licht komen en zullen er nog keuzes gemaakt 
moeten worden. Deze keuzes zijn nu nog niet helder, mede daar we het hier nog over een 
concept begroting gaat en er mogelijk nog beweging gaat ontstaan.  

 
 Blad 1: genormeerd aantal groepen (G= A + B + C + D); het betreft hier de materiele bekostiging 

Blad 3: ondersteunend en beheerspersoneel; deze loopt aanzienlijk af, hoe komt dit en wie vallen 
daaronder? En houdt dit in dat er mogelijk gekort zal gaan worden? Het betreft de OOP zoals 
administratief medewerker, onderwijsassistent, conciërge etc. De terugloop wordt verklaard 
doordat er wat tijdelijke contracten en aankomende pensionering(en) aan gaan komen. De kosten 
voor het inleen personeel is dit jaar erg fors geweest. Dit komt mede door de corona crisis.  
Evaluatie centrale activiteiten; als school liften wij mee op een aantal bovenschoolse zaken (vip, 
ICT etc. ). Deze bedragen geven dit weer voor de Trinoom.   
Blad 6: Overgedragen budget naar bestuursniveau; betreft de kosten gemaakt door het 
bestuurskantoor. 
De compensatie (stijging binnen de cao) waren niet dekkend ten opzichte van de werkelijk 
gemaakte personeelskosten binnen het OP. 
 
Op de begroting is ook terug te zien, dat schoonmaakkosten door de corona enorm gestegen zijn. 
Achter de schermen wordt gekeken om deze kosten volgend schooljaar anders in te richten en 
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hiermee de kosten te verminderen. Ook is hierin terug te zien dat bv. Kopieerkosten duidelijk 
hoger waren dan de andere jaren. Dit ook door de corona, waardoor er veel thuiswerkt is 
verzorgd.  
 
Aangegeven wordt dat het fijn is om zo snel als mogelijk te gaan communiceren richting ouders 
dat er 31 groepen geformeerd zullen gaan worden. Dit kan echter pas, nadat de begroting 
definitief is.  
 
De MR kan op dit moment nog geen advies geven of akkoord gaan, omdat deze begroting nog in 
concept is en er op dit moment nog te veel onzekerheden zijn. Het komt erop neer dat de 
begroting is zoals deze is, maar dat wij, als team, hier keuzes in kunnen maken. Dit moet dan goed 
besproken worden met de achterban.  
 
Het tijdspad wat Hans aangeeft, loopt synchroon met deze van het College van Bestuur.  
 
 - Plan van aanpak*  
Heeft Hans een bijlage ter info bijgevoegd.  
Betreft hier een schrijven wat de Stichting voornemens is om tot stand te komen.  
- Flankerend beleid*  

Heeft Hans een bijlage ter info bijgevoegd.  
Ook hier betreft het een schrijven Stichting breed.  
- Schoolcriteria (notitie) bij gedwongen mobiliteit* 
De vraag is of hier qua tijdspad nog wat ruimte in is, omdat er blijkbaar nogal wat 
“uiteenlopende” reacties op zijn ontvangen? Hans geeft aan dat hier nog wel ruimte in is.  
Daarnaast geeft Hans aan, dat een afspiegeling een juiste oplossing zou zijn, mocht dit aan de 
orde komen.  
Zijn school specifieke criteria echt noodzakelijk, is het toepassen van stichting specifieke criteria 
niet neutraler? Hans geeft aan dat je als school ook graag de juiste specialismen in huis wilt 
houden en om te blijven kijken naar wat goed is voor de school.  
Op verzoek gaat Hans andere scholen navragen of zij ook school specifieke criteria hebben 
geformuleerd? Voorstel om dit antwoord af te wachten en dan een nieuwe vergadering te 
beleggen.  

 

6. Besloten deel (informeren) 
 

Hans verlaat de vergadering 
 
 

7. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 
- Ingekomen mail over de ventilatie* (sineth) 
Ventileren moet op het moment dat kan. Dit is conform wat er gecommuniceerd is.  
- Ingekomen stuk Eefje de Wolf*(oudergesprek via Parro) 
Dit punt is helaas niet te voorkomen. Marieke mailt haar terug dat dit punt nog terug komt op 
een extra vergadering.  
- Ingekomen stuk Hans situatie Stichting* 



 
 
Pagina : 4    
  Agenda Medezeggenschapsraad 14 december 

2020 
 

   

 

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

- Ingekomen stuk afkomstig van Ingrid inzake het Leer- en Ontwikkelcentrum (LOC) Wijchen* 
- Tekst van Rick* (corona update richting ouders) 
Rick past deze nog aan.  
 
Jasper verlaat 20.00 uur de vergadering inzake het aansluiten bij de GMR en sluit 21.15 uur 
weer aan bij de MR:  
Nieuws wat hieruit teruggekoppeld wordt n.a.v. een mededeling die is gedaan richting de 
geleding van de GMR dat de vergadering is gecanceld: 
Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Mogelijk is er nog wat onduidelijkheid over de 
getallen. Men wil wel graag wat meer duidelijkheid over de getallen. Er is gevaagd terughoudend 
te zijn met het delen van zaken. Dit om onrust te voorkomen.  
 
Er blijken geen kwartaalafsluitingen te zijn overlegd. Hoe kan dit en wie is hier verantwoordelijk 
voor en zijn deze er? Deze vraag ligt ook voor bij de GMR. Hier ligt ook nog wat zorg en deze vraag 
wordt meegenomen. Echter is hier op dit moment nog geen duidelijkheid over en ligt de zorg nu 
eerst bij het vooruitkijken.  
Ook is de vraag of de GMR voldoende geïnformeerd is. Dit blijkt inderdaad niet zo te zijn. De GMR 
was net zo verbaasd met de huidige berichtgeving.  
Dit alles dient binnen de MR te blijven. 
 
 

8. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR stukken van 3 september (al eerder in concept gehad, nu vastgesteld) 
- GMR notulen besloten vergadering 29 oktober 

 

9. Rondvraag  
*Is er al een plan B, mocht de corona maatregelen verlengd worden? 
De week voor de aangekondigde start volgt er nog een persconferentie. Hier zal dan op 
geanticipeerd worden.  
*Het fietsgedeelte is een chaos. Nu in het kader van corona is het goed om hier naar te kijken en 
mogelijk anders in te richten. Dit punt is binnen de OR aan de orde geweest. De Gemeente blijkt 
dit punt niet op te pakken. 

 
 

10. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 21.40 uur. Er volgt een extra vergadering op woensdag 10 februari om het 
punt Oudergesprekken en het werkverdelingsplan te bespreken.  
De daarna volgende vergadering is Dinsdag 26 januari 2021. 

 
ACTIEPUNTENLIJST 

 
 
  
Actiepunten  Verantwoordelijk  Uit notulen  Deadline  
Enquête:  Marieke  12-12-2019  Schooljaar 
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2e vergadering: terugkoppeling inventarisering enquête  
3e vergadering: beslissing geven  

2020-2021  

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.   
Flyer kan gemaakt en gehangen worden 
 
Poster maken 

Hans  
 
 
 
 
 
Marieke 

23-6-2020  
 
 
 
 
28-10-2020 

Volgende 
vergadering 

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 (kruispunt 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  

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

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 

Hans vraagt collega directeuren naar school specifieke criteria Hans 14-12-2020 Volgende 
vergadering 

Ingekomen stuk Eefje antwoorden Marieke 14-12-2020 Volgende 
vergadering 

extra vergadering PMR over criteria ’s  Diny 14-12-2020 Volgende 
vergadering 

 
 


