
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.  

AGENDA 
 

Onderwerp :Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Dinsdag 26 januari 2021 
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.   -    
 

1. Opening en vaststellen agenda* 
 

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 14 dec. jl.* (vaststellen) 
 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 
Update Hans  

 

4. Corona/thuisonderwijs 
- Ervaring van ouders nu rondom betere afstemming van klassen onderling? 

 

5. Situatie Kans & Kleur 
- Vragen aan Hans: 
1. Graag zouden wij de leeftijdscategorieën inzichtelijk willen hebben van der Trinoom. 
2. Gemiddelde van 26 leerlingen per groep, waar komt dit vandaan? Waar is dit op gebaseerd? 
Wat betekent het als we willen gaan voor een gem. van 25 of 24? 
- Inzichtelijkheid/openheid situatie stichting en GMR. 
- Stand begroting? 
- Situatie aantal FTE? 
- Schoolcriteria bij gedwongen mobiliteit opgesteld door PMR met input team* (informeren, als 
mogelijk vaststellen) 

 

6. Besloten deel (informeren) 
Personele wisselingen/zaken 

 
7. Verzuimprotocol (vaststellen)* 

Ons ter goedkeuring voorgelegd vanuit het MT. 
 

Hans verlaat de vergadering 
 

8. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 
- Ingekomen mail over verkeerssituatie (ouder uit groep 4, via OR) * 
- Ingekomen stuk interim bestuurder* 
- Tekst van Rick (nog eerst aan te passen) * 
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9. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR stukken van 26 oktober 
- GMR stukken van – (?) 

 

10. Rondvraag  
 

11. Volgende vergadering en sluiting  
Extra vergadering op woensdag 10 februari: Oudergesprekken en werkverdelingsplan. 
Volgende reguliere MR vergadering op donderdag 11 maart. 


