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NOTULEN 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter) 
   Marianne Toonen (2e penningmeester) 
   Marieke Gribling 
   Marieke Robben  (secretaris) 
Vanuit de ouders: Jasper Kersten  (GMR) 
   Rick van den Helder (vicevoorzitter) 
   Eva Jaspers 
Notulist:   Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
Afwezig:   Elke Gijsbers  (1e 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. 28 april jl. (vaststellen)* 5 min. 

2a. Notulen 
2b. Voorstel OR (zie actiepuntenlijst; besteding OR gelden voor buitenspel materiaal) 
De notulen en actiepunten van de hier bovengenoemde vergadering, zijn hiermee vastgesteld 
 
De begroting is op dit moment, door de komst van de NPO gelden, nog steeds aan verandering onderhevig. Hans 
heeft inmiddels wel met Bianca (controller) naar de bestedingen van de NPO gelden gekeken. Echter gaat de 
begroting per kalenderjaar en is er behoefte vanuit de MR het punt “begroting” af te sluiten (het kalenderjaar is al 
half om). Los van het stukje Personele begroting heeft de MR al eerder het stukje Materiele begroting gezien en 
daarmee ingestemd. Wel moet de volledige begroting nog steeds ter instemming ingebracht worden.  
24 juni a.s. zal helder zijn hoe de groepsbezetting er op de Trinoom eruit zal zien. Het streven is om direct daarna in 
te kunnen stemmen met de begroting.   

  
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. Reactie Jan Winters op brief Trinoom  
3b. Reactie Trinoom weer op brief Winters  
3c. Brief Jan Winters aan alle medewerkers van Kans & Kleur  
3d. Flankerend beleid 2.0  
3e. Intern Bericht vertrek bestuurder Kans & Kleur 13 mei  
3f. Kans en kleur persbericht afscheid bestuurder  
3g. Evaluatieverslag rol GMR afgelopen periode  
3h. Begroting Trinoom  
 
Jasper kan helaas niets nieuws terugkoppelen, daar er nog geen nieuwe GMR vergadering heeft plaatsgevonden. 
Er volgt nog een evaluatie tussen de RvT en de GMR. Vanuit daar kan er de volgende vergadering mogelijk meer 
teruggekoppeld worden. Het gesprek zal vooral gaan over hoe dergelijke zaken in de toekomst voorkomen kunnen 
worden. Daarnaast zullen ook de notulen vanuit de GMR weer verspreid gaan worden.  
 

Datum:   14 juni 2021 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teams 
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Jasper verduidelijkt nog wel dat het Flankerend beleid 1.0 wat te ruim was ingezet en gemaakt ten tijde van de 
wetenschap dat er 50 fte gereduceerd zou moeten gaan worden. Dit beleid (1.0) is toen door de GMR 
goedgekeurd. Vervolgens kwamen er de NPO gelden en is dit beleid (1.0) niet meer gepubliceerd. Hiervoor in de 
plaats is het Flankerend beleid 2.0 gekomen. 
 

4. NPO geld (informeren)* 15 min. 
Hans licht toe. Zie onderstaande 2 documenten. Deze zijn ter info, we bevinden ons op dit punt nog in de 
oriënterende fase, we kunnen nog niet vaststellen. Bij een nog te plannen agenda hierover kan dit (hopelijk) wel: 
4a. Notitie Hans over inzet NPO gelden  
4b. notitie personeel formatie 2021 20223 
Onderstaande bestanden zijn ter info over de NPO gelden (hebben we allemaal eerder al gehad):   
4c. Brief aan scholen over nationaal programma onderwijs  
4d. Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs  
4e. Inhoudelijke samenvatting Nationaal Programma Onderwijs  
4f. Input kwaliteit voor het nationaal onderwijsprogramma Kans & Kleur  
4g. Opdracht beleidsgroep kwaliteit Kans en Kleur maart 2021 versie 2  

 
Hans licht notitie inzet NPO toe: 
Er heeft een overleg met de afgevaardigde van het Directieberaad, de Bestuurder en het bestuurskantoor 
plaatsgevonden. Afgesproken is dat er 450 euro per leerling naar de scholen (van Kans en Kleur) gaat, omgerekend 
voor de Trinoom staat dit gelijk aan ongeveer 5 fte.  
De NPO gelden hebben als doel de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen.   
Binnen de Trinoom zijn de (test)resultaten op dit moment prima. De eindmeting zal nog even afgewacht moeten 
worden, om de resultaten van de Trinoom werkelijk in beeld te krijgen.  
Voor alsnog zijn de NPO gelden voor 2 jaar afgegeven. Mogelijk zullen deze langer afgegeven gaan worden (wellicht 
opgenomen in Lumpsum?), met mogelijk de inachtneming van een afbouw.  
 
Op dit moment zijn er binnen de Trinoom twee Langdurig zieken die vervangen dienen te worden. Hiervoor worden 
mensen geworven en vanuit de NPO gelden. De Trinoom (stichting) kan en mag hen dan een vast contract 
aanbieden.  

 
Deze overige 250 euro zijn op dit moment nog niet concreet bedeeld. Mogelijk zal er een gedeelte in overhead en 
professionalisering en een gedeelte om risico’s rondom het sociaal kader in te dekken, gaan zitten. Ook zal er 
100.000 euro voor een projectgroep gereserveerd gaan worden. Hiervoor zal een projectleider en projectleden 
aangesteld gaan worden. Het betreft hier mensen die de wens en mogelijkheid hebben om strategische en 
tactische mee te kunnen en willen denken over de inzet/besteding NPO (vinger aan de pols houden).  
Hieronder een stukje vanuit Jasper met informatie hierover: 
Binnen het kader van het gezamenlijke beleid neemt op schoolniveau de directeur van de school in goed overleg met 
team en medezeggenschapsraad de besluiten over de inzet van de middelen ten behoeve van dit project;   
 De projectleider is de adviseur en de critical friend van de bestuurder, het directieberaad, het netwerk intern 
begeleiders en de directeuren. 
 De controller van Kans & Kleur bewaakt dat de besteding van de NPO-middelen voldoet aan de kaders en 
voorwaarden van het Ministerie, heeft een informerende rol op financieel gebied en draagt zorg voor de financiële 
rapportages, zodat op school- en stichtingsniveau verantwoording plaats kan vinden; 
 De projectleider is beslissingsbevoegd binnen de kaders van het projectplan om de projectdoelen te realiseren. 
 De projectleider voorkomt overschrijding van het budget op bestuursniveau; de directeur voorkomt overschrijding 
van het budget op schoolniveau. De controller legt financiële rapportages voor aan de bestuurder en de bestuurder 
spreekt projectleider en directeuren aan wanneer budgetten worden overschreven. 



    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
 
5. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 10 min. 

Update Hans. Hoe nu verder?  
 
6. Combinatie kleutergroep (adviseren)* 15 min. 

We hebben in een vorige vergadering al goedkeuring gegeven aan het optuigen van een 8e kleutergroep. 
Onderstaande notitie gaat over de invulling van de stroom van deze kleutergroep.  
6a. Notitie Combinatie kleutergroep jaarklas Montessori 
 
Deze keuze voor het realiseren van een combinatie kleutergroep is gemaakt om zo veel mogelijk rust te kunnen 
blijven bewaren in de onderbouw.  
*De vraag is hoe de inrichting/invulling zal gaan zijn. De voorkeur ligt niet bij én jaarklas methode én montessori 
methode. Op dit moment is de invulling nog niet duidelijk. Richting het nieuwe schooljaar zal hier meer duidelijkheid 
over gaan komen. Dit zal dan ook op een goede manier richting ouders gecommuniceerd moeten gaan worden. 
*De vraag is of de 4 Montessori leerlingen die mogelijk overblijven, niet nu al over de andere montessori groepen 
verdeeld kunnen worden. Dit onderwerp (sociaal/emotioneel argument) wordt nog binnen het MT besproken en 
Hans koppelt hiervan een notitie terug richting de MR.  
 
De MR geeft op de twee punten na die Hans nog bespreekt binnen het MT, een positief advies.  

 
7. Besloten deel (informeren) 5 min. 

 
Hans verlaat de vergadering. 
 
8. Ouders in de school (post-Corona) (vaststellen) 10 min. 

In de vorige vergadering hebben wij dit punt besproken, wat toen naar voren kwam was: 
- Voor schooltijd geen ouders in de school. Leerkrachten zijn bereikbaar via Parro als noodzakelijk, of telefonisch via  
  de conciërge. 
- Na schooltijd zijn ouders welkom in de klas om werkjes o.i.d. te bekijken (leerkrachten hebben pauze van 14:00- 
  14:30). Oudergesprekken worden op afspraak gedaan, niet als een ouder na school spontaan binnenloopt.  
- Wat betreft nieuwe kleuters kunnen wij ons voorstellen dat we een uitzondering maken. Bijvoorbeeld: bij nieuwe  
  kleuters mogen ouders nog 1 week ’s morgens mee naar binnen lopen. Maar: wij laten deze beslissing graag bij de  
  onderbouwleerkrachten en vragen hen om een eenduidige afspraak hierover te maken. Deze ook vastleggen. 
Kan de MR akkoord gaan met bovenstaande afspraken? 
 
Het verzoek is om bovenstaand bericht zeer positief en mogelijk met voorbeelden richting ouders te 
communiceren. Mogelijk ook kijken naar uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld kerstontbijt etc. Echter vallen 
dergelijke uitzonderingen niet buiten de schooltijden.  
Daarnaast misschien toevoegen in de brief dat er mogelijk wel afgeweken kan worden, mochten er toch weer 
verdere coronamaatregelen nodig zijn.  
Aan het MT zal nagevraagd worden de brief vooraf aan de MR te laten lezen.  

 
Advies richting MT om voor de ouders waarvan het kind in de vakantie 4 jaar is geworden een uitzondering te 
maken en dat deze ouders wel de eerste week mee naar binnen mogen.    
 
De MR gaat, met bovenstaande aanvullingen, akkoord met de afspraken. 

 



    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
9. Ingekomen stukken (informeren)* 5 min. 

9a. Wetswijziging ouderbijdrage  
 
Binnen de Trinoom werd de regel om kinderen waarvan geen vrijwillige bijdrage door ouders wordt voldaan, 
gewoon mogen deelnemen aan de activiteit, al gehanteerd.  
MR zorgt ervoor dat de nieuwe regel goed in de nieuwe schoolgids wordt opgenomen.  

 
10. MR-verkiezingen 5 min. 

Stand van zaken. Marianne en Marieke informeren.  
 

Marieke Gr. heeft aangegeven te willen stoppen, tenzij er geen nieuwe kandidaat gevonden zal worden.  
Maar vanuit de Trinoom heeft Esther v. R. heeft zich aangemeld.  
 
Voor het aankomende vertrek van Rick en het herkiesbaar stellen van Elke hebben zich voor de oudergeleding in 
eerste instantie 4 mensen aangemeld. Nog voor er verkiezingen zouden moeten gaan plaatsvinden, hebben twee 
personen zich weer teruggetrokken. Er zijn voldoende nieuwe kandidaten. Elke wil daarom ook haar plaatst afstaan 
(druk met studie). Mark Arntz (Jrklas) en Carla Brom (M) zullen de nieuwe leden gaan worden.  

 
Begin van het schooljaar zal er een welkomst- en afscheidsetentje georganiseerd gaan worden. De nieuwe leden 
zullen hiervoor uitgenodigd worden.  
 
Donderdag zullen de veranderingen in de MR geleding via de teaminfo en vrijdag via de nieuwsbrief richting team 
en ouders gecommuniceerd gaan worden.  

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

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
11a. OR agenda en notulen van 18 maart  
11b. OR agenda en notulen van 17 mei (concept)  
11c. GMR notulen van 29 maart  
Normaal gesproken bespreken we in de laatste MR vergadering ook de OR begroting voor het komende schooljaar. 
De OR bespreekt deze echter pas in hun vergadering van 6 juli (komt door vreemd schooljaar, wel/geen schoolreis, 
etc. Hangt ook een stukje van het MT af). Marieke heeft met de penningmeester afgesproken dat we dit 
agendapunt eventueel bij de extra MR vergadering agenderen als deze na 6 juli is, anders komt hij meteen aan het 
begin van het nieuwe schooljaar.  
 
Schoolreisje: 
Het protocol vanuit de PO-raad geeft aan dat er zo min mogelijk reisbewegingen gemaakt mogen worden. Vandaar 
tot nu toe het besluit ligt, om tot het einde van dit schooljaar geen schoolreisje te plannen.  

 
12. Rondvraag 10 min. 
 

Rick vraagt waarom er bij het uitglijden ouders niet “welkom” zijn. Diny geeft aan dat dit punt vanuit de PO-raad 
opgevolgd wordt. Diny geeft Rick het advies deze vraag (mogelijk vanuit de oudergeleding) per mail bij het MT neer 
te leggen.  

 
13. Volgende vergadering en sluiting 5 min. 

Samen bekijken of we nog 1 datum kunnen prikken over vaststelling NPO gelden. (Hiervoor hebben wij als MR wel 
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eerst de vastgestelde begroting nodig!). 
 

Sluiting vergadering 21.30 uur. Volgende extra MR vergadering (NPO gelden, eerste vergadering, etentje en 
begroting) op 29 juni.  

ACTIEPUNTENLIJST 
 

 
Actiepunten  Verantwoordelijk  Uit notulen Deadline 
Concept Werkverdelingsplan; daarna stappenplan  
Dit hangt nog samen met de begroting. Edith en Daphne gaan hier in 
ondersteunen. 

Hans (plus 
Edith/Daphne) 

 
Eind 2020-2021 / 

Terugkerend / 
nieuw schooljaar 

Besteding werkdrukverlagende middelen; terug laten komen in 
de PLG’s  

Hans  23-06-2020 Terugkerend / 
nieuw schooljaar 

Verkeerssituatie blijven monitoren. Hans  
 

24-09-2020 Terugkerend / 
nieuw schooljaar 

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 
28/4 Elke nog geen terugkoppeling gehad 
Edith wil graag een woonbankje bestellen. Grenen of hardhouten. 
De hardhouten gaat langer mee, maar is duurder. 
Het budget wat beschikbaar is, mag gebruikt worden. Als er tekort is, 
dan kan men dit zelf bijleggen.   
Bankje kan aangeschaft worden. School dient teveel aan geld zelf bij 
te dragen.  

Elke 28-10-2020 14-06-2021 

Inzet NPO Gelden goedkeuren door de MR Hans/MR 14-6-2021 29-06-2021 

Aan MT navragen de brief vooraf aan de MR te laten lezen. Punt 8 
ouders in de school. 

MT/MR 14-06-2021 29-06-2021 

Hans schrijft Notitie Combinatie kleutergroep met verwerking 
vragen MR (2 punten)  

Hans 14-06-2021 29-06-2021 

Opnemen wetsvoorstel in schoolgids nieuwe regel en OR informeren Marieke R. 14-06-2021 29-06-2021 

OR begroting bespreken, op de agenda nieuwe schooljaar zetten Penningmeester OR 
/MR 

14-06-2021 Eerste verg. 
schooljaar 21/22 

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

 


