
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 

: 
: 
: 

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

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 14 dec. jl.* (vaststellen) 
De notulen en actiepunten zijn hiermee vastgesteld.  

 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 
Dit komt terug bij punt 5 “vragen situatie Kans & Kleur”. 

 

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

 
De contactmomenten zijn verhoogd, wat als prettig wordt ervaren. Dit is nog niet altijd dagelijks, 
maar bij de meeste klassen wel. 
Ten opzichte van de eerste lockdown in maart, wordt het nu als minder rommelig en meer 
gestructureerd ervaren. Nog niet altijd is het even gestructureerd, omdat leerkrachten ook de 
noodopvang verzorgen en dan die dag anders in moeten vullen dan wanneer ze deze noodopvang 
niet hoeven verzorgen.  
Ook is men positief dat de kangoeroegroep weer is begonnen. In groep 4 wordt soms wel de 
afwisseling in lessen gemist.  
De kleuterleerkrachten hebben persoonlijk de (huiswerk) pakketjes langs gebracht, wat de 
kinderen erg leuk vonden.  
Voor de meeste leerkrachten is het wenselijker de kinderen weer lekker in de klas te hebben, 
maar wel alleen als dit weer veilig genoeg is. Zichtbaar is wel dat niet alle ouders/verzorgers de 
kinderen altijd even “goed” kunnen begeleiden of alle kinderen het even “goed” hebben thuis en 
daardoor dus gebaat zijn bij les op school. Men is dan ook benieuwd wat dit in de resultaten 
richting het volgende schooljaar en vooral voor de groep 8 leerlingen zal doen en of dit is terug te 
zien. Voor de leerkrachten vraagt het thuisonderwijs ook veel afstemmen met elkaar.  
Op sociaal gebied wordt het een en ander door ouders en de kinderen gemist. Dit punt gaat dan 
ook opgepakt worden als de kinderen weer fysiek naar school kunnen.  
Ook werd de gymles heel positief ervaren, met daarbij de complimenten aan Nick.  
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5. Situatie Kans & Kleur 
- Vragen aan Hans: 
1.Graag zouden wij de leeftijdscategorieën inzichtelijk willen hebben van der Trinoom. Hans komt 
hier later nog op terug.  
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?  
Een gemiddelde school gaat uit van 26 leerlingen per jaar. Vorig jaar was dit 23.8. Dit is ook wat  
nu mogelijk is met de begroting. 
- Inzichtelijkheid/openheid situatie stichting en GMR 
- Stand begroting? 1 januari jl. was eigenlijk al de deadline, maar deze is niet gehaald. Voor de 
toekomst is het wenselijk bij de begroting, de MR hier eerder in mee te nemen. Hans heeft een 
goedkeuring nodig vanuit de MR. Hier zal dus spoedig naar gekeken moeten worden. Hans wenst 
nu eerst nog een duidelijker beeld op het onderwerp, gemeenschappelijk beleid, in. Zodra Hans 
dit heeft, volgt er terugkoppeling richting de MR. 
- Situatie aantal FTE?  Op stichtings niveau moeten we 49 FTE’s terug. 
- Schoolcriteria bij gedwongen mobiliteit opgesteld door PMR met input team* (informeren, als 
mogelijk vaststellen).  
Voor 1 maart 2020 dienen de school specifieke criteria te zijn opgesteld. Voor de Trinoom geldt, 
dat zij zich waarschijnlijk moeten gaan richten op de Stichtings specifieke criteria. Hans gaat nog 
terug komen over de samenstelling van het team op leeftijd.  
 
De titel wordt aangepast,  De schoolcriteria zijn hierbij vastgesteld door de PMR en ouders 
hebben geadviseerd. Het stuk zal na de aanpassing, met het Team gedeeld (moeten) gaan 
worden. 
 
Stand van zaken: 
Hans heeft een positief beeld bij Jan Winters als interim bestuurder.  
Er is overal boventalligheid.  
De Trinoom kampt met een 8.8 fte die moet worden omgebogen. Door het beëindigen van de 
tijdelijke contracten is er al omgebogen op het  aantal fte’s dat moet worden gereduceerd en zijn 
er gesprekken geweest met gepensioneerde en mensen die van werk naar werk geholpen willen 
worden. 
De taakstelling ligt dan nog op 3.6 fte OP 0.5 fte OOP. In deze getallen vallen ook fte’s die door 
ziekte zijn ingevuld. Met een 3-tal collega’s zijn gesprekken gevoerd m.b.t. pensionering en een  
2-tal collega’s hebben aangegeven ouderschapsverlof op te willen nemen. Dit telt allemaal mee in 
de reductie. Dit zou kunnen bijdragen, dat er binnen de Trinoom verder geen fte’s hoeven te 
worden omgebogen.  Maar dat is nu nog te vroeg om met zekerheid te zeggen. 
Wat betekent dit tot de groepsverdeling; het meest strakke scenario is 30 groepen.  
De nieuwe school is nu op zijn minst met een jaar uitgesteld. De vraag speelt of deze überhaupt 
wel geopend moet gaan worden. Deze vraag wordt gesteld in de GMR.   
Is er ook nagedacht over de mogelijkheid dat mensen zelf bereidt zijn uren te minderen/in te 
leveren? Hans geeft hierin aan, dat dit zeker mogelijk is, maar dit wel uit eigen beweging moet 
zijn.  
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De directie heeft afgelopen weken veel tijd gestopt in gemeenschappelijk beleid. Wat wil men in 
de lucht houden: Solidariteit en waar ziet men kansen wat te reduceren! 
 

 

6. Besloten deel (informeren) 
 

7. Verzuimprotocol (vaststellen)* 
Ons ter goedkeuring voorgelegd vanuit het MT. 
 
Met de notitie over het verzuimprotocol, is hierbij het protocol goedgekeurd.  
Als dit protocol gehanteerd gaat worden, is het wel wenselijk dat iedere leerkracht scherp het 
verzuim is en juist registreert. Hans laat dit onderwerp nog terugkomen tijdens het bouwoverleg. 
Is het een idee dergelijk stuk te delen met ouders? Hans is voorzichtig in het delen, daar hij niet 
met een vinger wilt wijzen. Dit gevoel wordt gesteund. Wel zal het stuk op de website komen. 
Mogelijk kan een verwijzing hiervan in een nieuwsbrief richting ouders worden geplaatst. 

 

Hans verlaat de vergadering 
 

8. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 
- Ingekomen mail over verkeerssituatie (ouder uit groep 4, via OR dd. 10-12-2020) * 
Marieke heeft hier al op gereageerd. Ouders moeten zich zelf bewust zijn van de regels.  
- Ingekomen stuk interim bestuurder* Ter kennisgeving.  
- Tekst van Rick (nog eerst aan te passen) * 
 

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; elke stuurt een mail 
- GMR stukken van – (?) 
Volgende week is er weer een overleg met de adviseur.  
Maandelijks wordt er gekeken naar wat er nog afgeschaald moet worden en wat is er al 
afgeschaald.  
Er wordt transparantie gemist om zaken vanuit de GMR te mogen delen. Zaken duren helaas 
langer dan verwacht. En informatie delen waar nog geen zekerheid over gegeven kan worden, is 
in deze niet wenselijk. Gevraagd wordt of Jasper het signaal vanuit de MR richting GMR wilt 
meenemen, dat meer transparantie en communicatie/terugkoppeling richting de MR zeer 
gewenst is.  

 

10. Rondvraag  
Geen vragen. 
 

 
 

11. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 21.30 uur. 
Extra vergadering op woensdag 10 februari: Oudergesprekken en werkverdelingsplan. 
Volgende reguliere MR vergadering op donderdag 11 maart. 
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ACTIEPUNTENLIJST 

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

Marieke  12-12-2019  Schooljaar 
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   

Poster maken voor PSZ t.b.v. open ochtenden en inschrijven Marieke 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 oid.   

Rick  24-9-2020  Volgende 
vergadering  

Nadenken overbesteding  representatiekosten MR; behoefte 
afstemmen bij de OR 

Elke 28-10-2020  Volgende 
vergadering  

Verkeerssituatie blijven monitoren. Hans  
 
  

24-9-2020  Volgende 
vergadering  

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

Hans koppelt de MR  terug, wanneer hij meer zicht heeft op 
onderwerp gemeenschappelijk beleid van de begroting.  

Hans 26-1-2021 10-2-2021 

School specifieke criteria Trinoom 
 delen met team 

Marieke R. en Diny 26-1-2021  

Gesprek plannen met gehele MT en PMR inzake werkverderlingsplan Marieke R. en Diny 10-02-2021 Volgende 
vergadering 

Voorstel maken t.b.v. de oudergesprekken (ter instemming volgende 
vergadering) 

Marieke R. 10-2-2021 Volgende 
vergadering 

 


