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AGENDA 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter)  
   Marieke Gribling 
   Marieke Robben  (secretaris) 
Vanuit de ouders: Elke Gijsbers  (1e penningmeester) 
   Jasper Kersten  (GMR) 
   Rick van den Helder (vicevoorzitter) 
Notulist:   Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
Afwezig:   Eva Jaspers 
   Marianne Toonen               (2e penningmeester)  
 
 
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. 11 maart jl. (vaststellen)* (5 min.) 
2a. Notulen. 
De notulen en actiepunten van de hier bovengenoemde vergadering, zijn hiermee vastgesteld. 

 
3. Situatie Kans & Kleur (informeren)* (20 min.) 

Vraag aan Hans en Jasper: Hoe staat het er nu voor? Hebben we nog vragen over de informatie 
hieronder? Documenten hieronder vooral ter info, om het gehele plaatje te hebben.  
3a. Brief Trinoom aan bestuur en reactie Jan Winters. 
3b. Reactie GMR op onze mailoproep over communicatie. 
3c. Bericht over contract Jan Winters. 
3d. Bericht over uitstel communiceren rondom flankerend beleid. Nieuwe communicatie nog niet gehad. 
3e. Bericht over conflict Ingrid Nelissen en Raad van Toezicht. 
3f. Begroting Trinoom. 
3g. Advies GMR inzake begroting 2021. 

 
Marieke en Diny hebben een mail gestuurd naar de GMR waarin ze hebben aangegeven minimale 
informatie te hebben ontvangen over de situatie binnen de Stichting. Jasper verduidelijkt dat er diverse 
vergaderingen hebben plaatsgevonden, waar het onderwerp is gegaan over het bestaande conflict tussen 
bestuurder Ingrid Nelissen en de Stichting. De GMR had hier strikte geheimhouding over. Hans geeft aan 
dat de zaak afgelopen donderdag is behandeld. Het lijkt ernaar uit te zien, dat dit financieel een flinke 
consequentie heeft voor de Stichting. Meer informatie over deze situatie is er op dit moment niet. 
 
Op het flankerend beleid 2.0 heeft de GMR afgelopen maandag hun instemming gegeven. Betreffende 
informatie zal binnenkort via de bestuurder aan directie gecommuniceerd worden.  
Door de aankomende NPO gelden ontstaat er mogelijk weer ruimte om personeel te behouden of zelfs 
weer aan te trekken. Het flankerend beleid is hierom op dit moment stop gezet. De mobiliteit op 
vrijwillige basis is wel nog bespreekbaar. De eventuele verlengingen zullen voor alsnog tijdelijk zijn en zijn 
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afhankelijk van de afspraken die al met de medewerkers liggen. Echter kan er niet in de toekomst 
gekeken worden. De mogelijkheid bestaat dat de NPO gelden in de toekomst structureel kunnen worden. 
  
De huidige voorzitter binnen de GMR is afgetreden. Inmiddels is er een nieuwe voorzitter. Tevens heeft 
de GMR een externe aangetrokken. Dit is iemand van de AOB (Algemene OnderwijsBond) en deze 
voorziet de GMR van advies. 
 
De begroting Trinoom is op dit moment nog niet definitief. Deze is op dit moment nog steeds onderhevig 
aan veranderingen. Ook hebben de NPO gelden direct gevolg op de huidige begroting.  
De begroting moet nog ter instemming bij de MR ingebracht worden. De MR blijft in afwachting van de 
definitieve begroting.  
De volgende vergadering komt de begroting ter instemming op de agenda. De GMR heeft bewust gekozen 
voor adviesrecht in plaats van het instemmingsrecht, zodat zaken nog wat open kunnen blijven en deze 
begroting ook samen hangt met de overkoepelende begrotingen.  

 
4. NPO geld (informeren)* (10 min.) 

Hans licht toe. Zie diverse bestanden ter info, deze gaan we niet inhoudelijk helemaal behandelen:  
4a. Brief aan scholen over nationaal programma onderwijs. 
4b. Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs. 
4c. Inhoudelijke samenvatting Nationaal Programma Onderwijs. 
4d. Input kwaliteit voor het nationaal onderwijsprogramma Kans & Kleur. 
4e. Opdracht beleidsgroep kwaliteit Kans en Kleur maart 2021 versie 2. 
4d. Notitie NPO mail Marieke. 
 
Vragen vanuit de MR: 
- Hoe zeker is het dat we de NPO gelden daadwerkelijk gaan ontvangen?  

Vanuit de stukken binnen de PO raad lijkt de kans heel groot, dat de Trinoom deze gelden gaat 
ontvangen. 

- Er is een notitie waarin staat dat deze NPO gelden ingezet kunnen worden vanuit een keuzepalet? 
Dat klopt inderdaad. Maar daarnaast zijn deze gelden ook bedoelt om het onderwijs structureel te 
verbeteren.  

- Wat is de status van Nieuwe School? 
Op dit moment leeft dit initiatief gezien de situatie binnen de Stichting niet echt. Aankomend 
schooljaar zal het dan ook niet aan de orde zijn. Qua huisvestiging lijken er op dit moment ook wat 
problemen te zijn.  

- Valt de inzet van de gymleerkracht ook onder deze NPO-gelden? 
De gymleerkracht valt onder werkdrukverlagende middelen.  

- Verzoek van de MR aan Hans om het wensenlijstje voor de inzet van de werkdrukverlagende 
middelen mee te nemen voor de inzet van de NPO gelden.  
 

Hans vraagt instemming over het optuigen van een 8e kleutergroep aan de PMR en advies aan de 
personele geleding.  PMR stemt hierbij in en ouders adviseren positief.  
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Daarnaast zal dit punt (NPO-gelden) nog besproken worden in een daarvoor extra belegde vergadering 
eind mei.  
Hans zal dit punt vooraf binnen het team communiceren en hierover terugkoppeling geven aan de MR. 
Tevens belegt Hans een aantal momenten waarop medewerkers hem hierover kunnen bevragen. 

 
5. Werkdrukverlagende middelen (informeren) (10 min.) 

Update Hans. Hoe nu verder? Vanuit de diverse PLG’s genoemd in volgorde van “belangrijkheid”: 
1. Vakleerkracht gym, 2. Conciërge, 3. Onderwijsassistent (met name voor de lagere groepen) of 
ambulante leerkracht, 4. Kangoeroegroep (met name voor de hogere groepen), 5. Specialisten vrijspelen, 
6. Pauzes opvangen, 7. Extra groep optuigen(?)  
Deze lijst is samengesteld voordat de aankomende samenstellingen van de nieuwe groepen duidelijk 
waren. Mogelijk dat daardoor een extra groep als (laatste) punt is genoemd.  

 
6. Kangoeroegroep (bespreken)* (15 min) 

Bespreken van het kangoeroebeleid. Volgen van de juiste procedure m.b.t. beleid hierin. Onderstaande 
documenten heeft iedereen al gehad, zijn bekend.  
6a. Brief over beleid kangoeroegroep vanuit IB-er Maike Meilink en bijbehorende mail. 
6b. Reactie hierop vanuit MR. 
6c. Nieuwe brief kangoeroegroep. Reeds goedgekeurd. 

 
Over de procedure en manier van communicatie wordt nogmaals aangegeven vanuit de MR, dat zij hier 
een volgende keer goed in mee genomen wensen te worden.  
Vanuit de gehele school is de wens voor de Kangaroegroep groot. En zoals het er nu naar uit ziet, gaan 
deze  mogelijkheden (weer) komen. Hans bevestigt dit. De ouders geven aan het prettig te vinden dat de 
kangoeroegroep weer gaat starten.   

 
7. Status formatie/aantal groepen volgend schooljaar (instemmen PMR/advies ouders) (5 min) 

7a. Document formatie 
Vergadering hierover is al geweest, instemming/advies is officieus gegeven. Nu de officiële vaststelling.  
Er is hier reeds een bijeenkomst over geweest. Vier leden van de MR hebben hierover ingestemd en drie 
leden van de ouders hebben positief advies gegeven.   
Het onderwerp is hierbij vastgesteld.  

 
8. Besloten deel (informeren) (5 min.) 

 
Hans verlaat de vergadering. 
 
9. Ouders in de school (post-Corona) (oriënteren)* (15 min.) 

9a. Hans heeft hier een mail over gestuurd richting MR. Hoe denken wij hierover? 
Hoe kunnen ouders/verzorgers het leerproces van hun kind(eren) in het post coronatijdperk, fysiek 
blijven volgen.  
Zowel de ouders als de leerkrachten lijken de huidige situatie als prettig te ervaren. Het geeft veel meer 
rust bij zowel de leerkrachten als de kinderen. Mogelijk dat er na schooltijd een moment kan zijn, waarop 
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ouders de leerkracht kan bevragen of de mogelijkheid is, om een werkje te laten zien. Daarnaast kan er 
ook altijd via Parro gecommuniceerd worden.  
Wel zou de uitzondering voor nieuwe kinderen gemaakt kunnen worden. Dat deze ouders de eerste paar 
keer wel mee mogen.  
Volgende vergadering nemen we een besluit. 

  
10. Ester (notulist) (5 min.) 

Ester heeft een leuke nieuwe uitdaging gevonden in het vo onderwijs. Zoals alles er nu uitziet zal zij daar 1 
juni starten. Ester staat open voor het continueren van haar rol als notulist binnen de MR, in ieder geval 
voor dit schooljaar en wellicht langer. Hoe zien wij dit als MR? 

 
De MR stemt in met het aanblijven van Ester als notulist. 

 
11. Ingekomen stukken Covid testen (informeren)* (5 min.) 

Zijn hier nog vragen en/of opmerkingen over? 
11a. Mail van Hans over de notitie Covid sneltesten Kans & Kleur. 
11b. Mail van Hans over brief Covid zelftesten vanuit het ministerie OCW. 
 
De sneltesten zijn tot op heden bij de Trinoom nog niet geleverd. Het lijkt niet duidelijk of deze mee naar 
huis mogen. Daarnaast is de vraag of deze test twee maal per week preventief gebruikt kunnen worden, 
of enkel bij klachten? Marieke R. zal dit bij Hans navragen en terugkoppelen.  

 
12. MR-verkiezingen (5 min.) 

Wie pakt dit samen op? Herkiesbaar zijn Diny en Elke, ook de rol van Marieke Gribling moet meegenomen 
worden. 
Marieke G. is ter vervanging van Wencke gekomen. Mocht Marieke zich herkiesbaar stellen, dan geldt het 
aankomende schooljaar als haar 2e jaar. Marieke laat dit nog weten.  
Rick geeft aan medio herfstvakantie waarschijnlijk buiten Wijchen te gaan wonen en zich daardoor niet 
meer verkiesbaar te stellen voor de MR. 
Marieke R. en Marianne zullen gaan communiceren binnen de teaminfo en de nieuwsbrief.  

 
13. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)* (10 min.) 

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
13a. OR stukken van 27 januari. 
13b. OR agenda van 18 maart. 
13c. GMR agenda van 29 maart. 
13d. Ingekomen stuk nieuwe GMR voorzitter. 
13e. Ingekomen stuk jaarverslag GMR. 
13f. Ingekomen stukken (3) vakantierooster 2022-2023. 

 
De MR vindt het een goed idee de overige gelden in te zetten voor buitenspeelmateriaal. Marieke zal dit 
terugkoppelen aan Roel. OR kan verder contact opnemen met Elke voor de financiële afwikkeling.  
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14. Rondvraag (10 min.) 

Er komt 18 mei een terugkoppeling tussen de GMR en raad van toezicht. 
 
15. Volgende vergadering en sluiting  

Marieke en Diny plannen een extra vergadering eind mei. 
Sluiting vergadering 21.15 uur. Volgende (reguliere) MR vergadering op maandag 14 juni. 

 

ACTIEPUNTENLIJST 
 

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

Edith/Daphne) 

 
Eind 2020-2021 / 

Terugkerend 
Besteding werkdrukverlagende 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 

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

Nadenken over besteding representatiekosten MR; behoefte 
afstemmen bij de OR 
11/3 Elke tot op heden nog geen terugkoppeling gehad 
Besproken in vergadering, Marieke mailt OR (zie hieronder) 

Elke 28-10-2020 14 juni 2021 

Verkiezingen MR Marieke R. en 
Marianne 

28-4-2021 14 juni 2021 

Hans schrijft de notitie NPO gelden uit en communiceert dit met het 
team en koppelt terug aan MR, organiseert spreekuren.  

Hans 28-4-2021 14 juni 2021 

Hans terugkoppelen advies Postcorona tijd; daarnaast nog ter 
instemming terug laten komen over meer inhoudelijke zaken die 
post corona gerelateerd zijn 

MR 28-4-2021 14 juni 2021 

Hans navragen of de zelftest mee naar huis mag en of de testen 
preventief gebruikt kunnen worden of enkel bij klachten 

Marieke R. 28-4-2021 14 juni 2021 

Roel terugkoppelen akkoord OR gelden besteden voor buitenspeel 
materiaal.  

Marieke R. 28-4-2021 14 juni 2021 

Voorstel extra vergadering eind mei Diny en Marieke R. 28-4-2021  
Data studiedagen opnemen in jaaragenda en jaarplanning  Diny  23-06-2020 Nieuwe 

Schooljaar 
 


