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NOTULEN 
 

Onderwerp :Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Donderdag 11 maart 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.   Hans, Jasper later, Eva later    
 

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. 26 jan. en 10 feb. jl.* (vaststellen) 
De notulen en actiepunten van de hier bovengenoemde vergaderingen, zijn hiermee vastgesteld. 

 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 
Update Hans. Op de volgende PLG op de agenda zetten i.v.m. inzet gymleerkracht! 
Nick wordt weggezet vanuit de werkdruk verlagende middelen. Ieder jaar moet hier opnieuw 
instemming door de MR over verleend worden. Dit punt komt terug op de volgende agenda.  
 

4. Werkverdelingsplan 
Deze week is er met de GMR en het gehele MT een gesprek geweest.  
Daphne en Edith gaan meedenken in dit plan. Daphne gaat kijken of ze vanuit haar vorige 
werkplan nog ideeën uit dat plan kan halen.   
Niet alles kan nog gevuld worden. Op een aantal onderdelen heeft het team al mee kunnen 
kijken, maar op het gehele plan nog niet.  

 

5. Corona/thuisonderwijs 
Het snotneuzenbeleid wordt als lastig ervaren. Wanneer kom je als leerkracht en ouder wel en 
wanneer niet in actie en wanneer laat je het kind wel of niet thuis.  
Ook wordt het als lastig ervaren als kinderen door afwezigheid toetsen missen. Het inhalen neemt 
veel tijd in beslag en je wilt de kinderen hierin ook niet overvragen. Het komt nu ook wel eens 
voor dat hele klassen naar huis moeten, omdat vervanging last minute niet meer gevonden kan 
worden en de kinderen vanwege corona, niet opgedeeld mogen worden in andere klassen.  
De onderbouwleerkrachten hebben de periode van het thuisonderwijs geëvalueerd en hier een 
document van gemaakt en hierin de tips en tops verwerkt.  
De vraag is of er geanticipeerd kan worden op een periode als een gehele klas naar huis moet of in 
thuis quarantaine moet. Mogelijk kunnen er standaard thuiswerkopdrachten/pakketten klaar 
liggen. Aangegeven wordt, dat dit zeker wenselijk is, maar dan wel alleen voor de eerste dagen en 
ter overbrugging en, mits mogelijk, daarna de “gewone” lessen weer opgepakt worden.  
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De vraag is of achterstanden in kaart worden gebracht. Als dit het geval is, dan wordt dit uiteraard 
gecommuniceerd richting de betreffende ouders/verzorgers. Voor alsnog lijken de achterstanden 
erg minimaal te zijn. De afspraak is dat de cito scores mee naar huis gaan met de kinderen. Hieruit 
is op te maken of de resultaten in de lijn liggen van het kind. Dit komt dan ook terug op de 
ouderavonden en zijn nu ook mede hierom verschoven. Ook kunnen ouders inloggen in het 
ouderportaal om een beeld te krijgen hoe zijn/haar kind het doet. Vorig jaar is er een zomerschool 
geweest. Of dat dit jaar weer komt, is nog niet duidelijk. 
Het dragen van een mondkapje buiten school bij het halen en brengen van de kinderen is een 
“dringend” advies.   

 

6. Situatie Kans & Kleur 
Vraag aan Hans: Graag zouden wij de leeftijdscategorieën inzichtelijk willen hebben van de Trinoom. 
Binnen de Trinoom is 25 en 45 de grootste.  
- Stand begroting? 
- Situatie aantal FTE? 

Stichting breed is er inmiddels teruggegaan in FTE van 49,4, naar 16,2. 
Op de Trinoom moet nog 2.8 aan FTE bezuinigd worden.  
Er wordt in de brief vanuit de bestuurder een dringend beroep aan iedereen gedaan, om juist nu ook 
zelf in beweging te komen, om zelf initiatieven te ontwikkelen om vrijwillig mobiel te worden.  
22 maart a.s. moet vanuit het bestuur het flankerend beleid (het pakket aan maatregelen) klaar zijn. 
Het lijkt erop dat er incidenteel extra gelden vanuit de overheid zullen komen. Er moet nog gekeken 
worden of dit nog van invloed kan zijn op huidige situatie.  
- Status materialen (nieuwe methodes uitzoeken?) 

 
7. Instroomgroep/vacature* 

 
Half april gaat er gestart worden met een instroom kleutergroep.  
De MR heeft vanuit diverse personeelsleden vragen ontvangen over deze vacature, waar men geen 
antwoord op heeft kunnen geven, daar ze niet van deze vacature op de hoogte waren. 
Dit gehele proces is voorbij gaan aan de MR. De afspraak is dat er iemand vanuit de MR aan dient te 
sluiten bij de sollicitatiecommissie en dat vacatures op schoolniveau gedeeld dienen te worden 
binnen het eigen personeel.   

 
8. Status formatie/aantal groepen volgend schooljaar 

Niet kunnen behandelen i.v.m. afwezigheid van Hans.  
 

9. Besloten deel (informeren) 
 

Hans verlaat de vergadering 
 

10. Voorstel oudergesprekken* (vaststellen) 
Het voorstel oudergesprekken is hiermee vastgesteld.  
Het voorstel zal nog gedeeld gaan worden met het team en het MT. Daarna mogelijk via de 
teaminfo het document oudergesprekken ter naslag toevoegen.  
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11. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 
- Ingekomen mail M.K. (online les op gesloten maandag) 
Marieke gaat hem berichten dat Hans een afspraak hierover met hem maakt.   
- Ingekomen mail E.Z. (verzoek wijzigen lestijd tussen bouwen) 

Marieke mailt terug dat haar argumenten ter overweging worden meegenomen bij de nieuwe 
groepsindeling. 
- Telefoontje van ouder over weer openen scholen (Marieke informeert) 
- Tekst van Rick (nog eerst aan te passen) * 
Rick heeft vandaag de tekst aangeleverd bij Marieke.  

 
Er wordt een zorg geuit dat er collega’s lijken om te vallen. Mensen lijken meer op hun tenen te 

 lopen. Mogelijk heeft dit wel verband met de Coronaperikelen en maatregelen.  
 

 

12. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR stukken van 8 december 
Elke heeft overleg gehad met de OR met betrekking tot de overbesteding. Tot op heden heeft ze 
hier geen reactie meer op gehad.  
- GMR stukken van – (Helemaal niets meer gehoord?) 
Marieke R. ontvangt normaliter de notulen van de GMR in de MR mailbox en wordt zo op de 
hoogte gehouden, echter heeft zij al lange tijd niets meer ontvangen. 
Jasper geeft aan dat er tot op heden geen officiële GMR vergaderingen zijn geweest.  
Binnen de MR is er behoefte aan meer informatie. Voorstel om nu een mail vanuit de MR aan de 
GMR te sturen met het verzoek voor meer informatie. Jasper geeft aan dat er op dit moment ook 
geen nieuws is maar dat dit verzoek uiteraard mogelijk is.  

 

13. Rondvraag  
Geen vragen. 
 

14. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 20.50 uur. 
Volgende MR vergadering op woensdag 28 april. 
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ACTIEPUNTENLIJST 
 

 
Actiepunten  Verantwoordelijk  Uit notulen Deadline 
Concept Werkverdelingsplan; daarna stappenplan  Hans (plus 

Edith/Daphne) 

 
Eind 2020-2021 / 

Terugkerend 
Besteding werkdruk verlagende middelen; terug laten komen in 
de PLG’s  

Hans  23-06-2020 Terugkerend 

Verkeerssituatie blijven monitoren. Hans  
 

24-09-2020 Terugkerend 

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

Hans 26-01-2021 10-02-2021 

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

Rick  24-09-2020 Maart 2021 

Notitie Hans: vacature/inzet Teamleider evalueren  Hans  27-05-2020 Medio maart 
2021 

Marieke en Diny geven het punt van de vakleerkracht door voor de 
PLG. Het team moet opnieuw ermee instemmen dat de 
gymleerkracht uit de werkdrukverlagende middelen wordt betaald. 

Marieke R. en Diny 11-03-2021 16-03-2021 

Voorstel oudergesprekken richting team en MT communiceren Marieke R. en Diny 11-03-2021 18-03-2021 
Stukje in de teaminfo n.a.v. stuk van Rick; Rick 11-3 stukje gemaild.  Marieke en Diny 28-10-2020 18-03-2021 
GMR mailen over de stand van zaken en wens op meer informatie Marieke R.  11-03-2021 28-04-2021 
Mailen aan M.K. dat Hans contact met opneemt voor het maken van 
een afspraak. Eerst even bij Hans afstemmen of de afspraak al 
gemaakt is. 

Marieke R. 11-03-2021 28-04-2021 

Mailen aan E.Z. dat we haar argumenten mee zullen nemen ter 
overweging bij de nieuwe groepsindeling volgend schooljaar 

Marieke R.  11-03-2021 28-04-2021 

Nadenken over besteding representatiekosten MR; behoefte 
afstemmen bij de OR 
11/3 Elke tot op heden nog geen terugkoppeling gehad 

Elke 28-10-2020 28-04-2021 

Data studiedagen opnemen in jaaragenda en jaarplanning  Diny  23-06-2020 Nieuwe 
Schooljaar 

 
 


