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AGENDA 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter) 
   Marianne Toonen (2e penningmeester) 
   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 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 

Diny opent de (extra) vergadering en heet iedereen via het online vergadersysteem (teams) van harte welkom.  
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 14 juni jl. (vaststellen)*  

2a. Notulen 
De notulen en actiepunten van de hier bovengenoemde vergadering, zijn hiermee vastgesteld. 

 
3. NPO geld (vaststellen)*  

Hieronder alle documenten vanuit de overheid (en de stichting) over de NPO gelden. Ter info, al deze documenten 
hebben we al eerder gehad: 
3a. Brief aan scholen over nationaal programma onderwijs 
3b. Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs 
3c. Inhoudelijke samenvatting Nationaal Programma Onderwijs 
3d. Input kwaliteit voor het nationaal onderwijsprogramma Kans & Kleur 
3e. Opdracht beleidsgroep kwaliteit Kans en Kleur maart 2021 versie 2 
Hans heeft al eerder 2 notities gemaakt over de NPO gelden op de Trinoom. Ter info, reeds gehad: 
3f. Notitie Hans over inzet NPO gelden 
3g. Notitie personeel formatie 2021 2022 
Deze vergadering is ingelast om het te hebben over de besteding NPO geld. Tevens stellen we met de inzet 
personeel binnen dit budget de gehele begroting vast. De documenten die we hiervoor nodig hebben zijn: 
3h. Notitie personele inzet de Trinoom schooljaar 2021 2022 
3i. Trinoom begroting 2021 

 
Onderstaand komt uit de notitie (punt 3h) van Hans en zit al verdisconteerd in de personele bezetting. 
Het rood gearceerde impliceert de besteding vanuit de NPO gelden.  
 
Inzet onderwijsassistenten voor 2,1 fte zijnde Sharon/Kaylee en Ricardo  
Inzet kangoeroegroep 0,2 fte/José  
Inzet beheer/administratie/ Tineke  
Conciërge taken hoofdvestiging als stelpost. Uitleg mondeling tijdens MR bijeenkomt op 29/06  
Inzet Roel voor 0,4 fte niet zijnde groep gebonden taken. ( bijvoorbeeld vrij spelen specialisten)  
Inzet Dorita voor 0,1 fte zijnde kangoeroe werkzaamheden onderbouw.  
Inzet Nick voor 1,0 fte als vakleerkracht bewegingsonderwijs.  
 
*De vraag komt, hoe de NPO gelden verantwoord dienen te worden? Men lijkt dit niet helemaal duidelijk terug te 
kunnen zien in de huidige begroting.  

 
 

Datum:   29 juni 2021 
Aanvang: 19:30 
Einde  20:30  
Locatie:  Teams 
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Hans verduidelijkt hieronder het een en ander hierover: 
 

Het blijkt dat de NPO gelden gekoppeld moeten zijn aan een gemaakte schoolscan. Deze scan is bij de Trinoom 
door de Ib’ers gemaakt.  
Cognitief worden er binnen de Trinoom op dit moment gelukkig nog geen achterstanden gezien. Het werkelijke 
eindresultaat moet nog blijken uit de eind cito meting. Het resultaat van deze eindmeting zal begin het volgende 
schooljaar op de agenda van de MR terugkomen. 
Wat wel duidelijk naar voor kwam uit de schoolscan, is dat er op sociaal gebied en uitgestelde aandacht bij de 
kinderen wel “achterstand” en grote behoefte is ontstaan. De NPO gelden zullen o.a. daar dan ook op ingezet gaan 
worden.  

 
Zonder de NPO gelden zou de Trinoom 2.8 fte hebben moeten ombuigen. Door de komst van de NPO gelden, 
kunnen er nu specialisten worden vrijgespeeld.  
Het kan er mogelijk op lijken dat bovenstaande ingezet wordt vanuit de reguliere begroting, maar deze worden 
ingezet van de NPO gelden. Hiermee kan men ook tevens verantwoorden aan waar het budget binnen de Trinoom 
voor dient, daar er (nog) geen achterstanden zichtbaar zijn. Binnen de Trinoom kan er op dit moment al vanuit de 
NPO gelden personele bezetting ingezet worden.  

 
De 450 euro die naar het kind gaat, liggen vast. Over de overgebleven 250 euro, zal de werkgroep (controle over de 
besteding NPO gelden) nog verder beleid op maken.  

 
Tineke (huidige administratieve kracht en conciërge Brink)  valt op dit moment al voor een gedeelte binnen de 
reguliere formatie. Na de zomervakantie zal op administratief gebied een ondersteuning voor ongeveer 0.4 fte 
geworven moeten gaan worden, daar het nu niet toereikend is. Een vacature zal hier voor worden uitgezet.  
Hannie blijft tot de kerstvakantie doorwerken, zodat er een goede overdracht plaats kan gaan vinden. Tevens kan 
hiermee Ricardo (onderwijsassistent) voorlopig inzetbaar blijven als onderwijsassistent.  

 
De MR stemt hierbij in met de begroting.  

 
4. Besloten deel (informeren)  

 
5. Vaststellen data (vaststellen)  

Etentje begin schooljaar en de eerste vergaderdatum. 
Etentje MR:    voorstel donderdag 23 september als eerste optie, dinsdag de 28e als tweede optie  
    (Vastgesteld op dinsdag 28 september) 
Eerste vergaderdatum:  donderdag 16 september (fysiek op de Brink)  

 

Hans verlaat de vergadering. 
 

6. Ingekomen stukken (informeren)*  
6a. Ingekomen mail J.v.H. 
Vullingen ten behoeve van de Linkshandige vulpen.   
Andere kinderen blijken wel gewoon de vullingen te krijgen. Mogelijk is er sprake dat het kind een andere pen dan 
die van school gebruikt. Marieke pakt dit met betreffende leerkracht(en) op. 

 
7. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)*  

7a. GMR agenda van 28 juni   
Vanuit de GMR: 
Het bestuursformatieplan en het NPO plan zijn tijdens de afgelopen GMR vergadering goedgekeurd. 
Daarnaast volgt er binnenkort nog een evaluatie met de RvT rondom alles wat er de afgelopen tijd binnen de 
stichting is gebeurd. 
Vanuit de OR: 
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Er is nog geen nieuws, vandaar dat de begroting van de OR ook nog op de agenda blijft staan.  
 

8. Rondvraag  
 Jasper vraagt wanneer het overzicht van de klassenindeling volgt. Deze volgt aanstaande vrijdag.  
 Elke vraagt zich af of de studiedagen die al zijn opnemen in jaaragenda en jaarplanning niet eerst besproken 

hadden moeten worden binnen de MR. Dat klopt inderdaad.  
 
9. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 20.35 uur. Volgende MR vergadering op 16 September op Locatie de Brink. 
 

 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 

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 te veel aan geld zelf bij te dragen. 29-6 Elke heeft 
teruggekoppeld dat er besteld kan worden en dat ze de rekening 
dan ziet verschijnen.  

Elke 28-10-2020 14-06-2021 

Wetsvoorstel ouderbijdrage aanpassen in schoolgids 
 

MT 14-06-2021 16 september 

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

14-06-2021 16 september 

Data studiedagen opnemen in jaaragenda en jaarplanning   Diny  23-06-2020 Nieuwe Schooljaar 
Schoolscan bespreken  30-6-2021 16 september 
Eindresultaten cito score bespreken  30-6-2021 16 september 
Terugkoppeling Besteding NPO Gelden 
1e vergadering; gekoppeld aan de scan 

 30-6-2021 Terugkerend / 
16 september 

Brief instemming Begroting Marieke 30-6-2021 16 september 
Tineke berichten 16 september ruimte Brink voor vergadering Marieke 30-6-2021 16 september 
Vaststellen nieuwe penningmeester  30-6-2021 16 september 


