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NOTULEN 
 
Aanwezig:   
Vanuit het team:  Diny van Lubeek  (voorzitter) 
   Esther van Ruitenbeek  

Marianne Toonen (2e penningmeester) 
   Marieke Robben  (secretaris) 
Vanuit de ouders: Carla Brom   
   Eva Jaspers (via teams) 

Jasper Kersten  (GMR, vicevoorzitter) 
   Mark Arntz  (penningmeester) 
Notulist:   Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
 
Afwezig:   Esther van Ruitenbeek 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 

Diny opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 29 juni jl. (vaststellen)* 

2a. Notulen  
De notulen komen per pagina aan de orde. Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
De notulen en actiepunten van de hier bovengenoemde vergadering, zijn hiermee vastgesteld. 

 
3. Begroting OR* 

3a. Begroting OR 2021-2022 met toelichting 
Er blijkt geen communicatie vanuit de OR richting de MR te zijn geweest over de verhoging van ouderbijdrage.  
De MR heeft hier officieel instemming in. Daarnaast wordt de huidige verhoging van 5 euro als fors ervaren. De 
verhoging is reeds via een nieuwsbrief richting ouders gecommuniceerd.  
Marieke sluit de eerstvolgende OR vergadering aan en zal daarbij bovengenoemd punt inbrengen.   
Daarnaast wordt de onderbouwing van de begroting als summier ervaren.  
 
De ouders stemmen in met de verhoging, wel met de opmerking om eind schooljaar 2021-2022 te evalueren en te 
kijken of de verhoging ook daadwerkelijk nodig was. En eventueel te komen met een verlaging van de 
ouderbijdrage als de verhoging niet nodig was. Daarnaast wensen zij in de volgende begroting van de OR 
meegenomen te worden. 
 
De OMR stemt in 
De PMR: adviseert positief 

 
4. Werkverdelingsplan stand van zaken* (informeren, snel vaststellen!) 

Wanneer is deze afgerond en wie heeft dit opgepakt?  
Documenten zijn online op teams te vinden in de map Werkverdelingsplan. 

 
Vorig jaar heeft Marieke een opzet gemaakt van dit plan en deze met Hans en de MR gedeeld. Het plan zou nog 
gevuld moeten worden. De MT-leden zouden zich daarvoor hard maken. Het taakbeleid is inmiddels klaar en de 
begroting was reeds goedgekeurd. Het punt NPO gelden volgt nog. Het verzoek vanuit de MR om dit punt nog een 
keer terug te laten komen in de PLG. 
 

Datum:   16 september 2021 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Brink teamkamer 
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Het werkverdelingsplan kan hierbij nog niet worden vastgesteld en komt dan ook de volgende vergadering weer op 
de agenda. Het plan zal dan gevuld zijn.  
 

5. NPO geld (vaststellen)* 
Resultaat Cito meting einde schooljaar in combinatie met NPO gelden? Hans verduidelijkt.  
5a. Notitie personele inzet de Trinoom schooljaar 2021 2022 
 
Een deel is ingezet voor een extra onderbouwgroep. Op dit moment is het lastig om vanuit NPO gelden personeel 
aan te trekken, daar er een flink tekort aan personeel is.  
De kangoeroegroep is opgesplitst en diverse leerkrachten hebben een (tijdelijke) uitbreiding gekregen.  
 
Ricardo heeft per uiterlijk 1 december zijn baan binnen de Trinoom opgezegd. Gekeken zal moeten gaan worden 
hoe deze 1.0 wtf in te zetten. Half oktober wordt de huidige begroting duidelijker. Op grond daarvan kan Hans 
meer vertellen. 
 
Jasper geeft aan de inzet vanuit NPO gelden aan de kinderen (vooral groepen 5,6 en 7) die het toch wat lastiger 
hebben gehad tijdens de corona, nu niet terug te zien zijn. De inzet in de onderbouw is nu vooral goed terug te zien 
in de vorm van een extra kleutergroep. De scan zal hierin nog wat meer duidelijkheid in moeten gaan geven. Jasper 
geeft aan, zijn punt goed in acht te moeten blijven nemen en mee te nemen in de uitkomst van de scan.  

 
5b. Schoolscan analyse leerlinggegevens mei 2021  
Punt 5b komt terug in de volgende vergadering 
Een IB’er uitnodigen om bij deze vergadering aan te sluiten en dit binnen de MR meer te verduidelijken.  
 

6. Teamleider jaarklas 
-Wie komt er vanuit de MR in de BAC? Gesprekken zijn op donderdag 23 september 17:00 – 20:00 (uiterlijk). 
6a Vacature 
Per 1 oktober zal Daphne formeel niet meer in dienst zijn van de Stichting. In overeenstemming met de nieuwe 
werkgever zijn er afspraken gemaakt, waardoor Daphne tot uiterlijk 1 december voor 0.6 bij de Trinoom op 
detacheringsbasis blijft.    
Volgende week woensdag 22 september 2021, tussen 17.00 en 19.00 uur zullen er gesprekken zijn. 
De Benoemings Advies Commissie bestaat uit: Hans (directeur Trinoom), Edith (teamleider Trinoom), Simone 
(collega directeur), Nicole teamlid van de jaarklas en Marieke vanuit MR. 
 
Vanuit het team van de jaarklas is de wens uitgesproken om vanuit de MR een PMR lid aan te laten sluiten. De OMR 
stemt hier positief in mee.  
Mocht bovenstaande niet tot een benoeming komen is vanuit de jaarklas zeer de wens de vacature ook extern uit te 
zetten.  

 
7. MR data 2021-2022 (vaststellen) 

Vaststellen vergaderdata 
Dinsdag 9 november 
Woensdag 12 januari (inclusief begroting) 
Maandag 21 februari 
Dinsdag 19 april 
Woensdag 1 juni 
Donderdag 30 juni 
Marieke stuurt iedereen een outlook uitnodiging van alle data. 
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De data zijn hierbij vastgesteld.  
 

8. MR etentje regelen/inkopen 
Wie wil dit oppakken? 28 september  
Komt nog steeds iedereen? Aantal vastleggen.  
 
De bbq komt te vervallen i.v.m. de afwezigheid van Esther. Esther had aangeboden fysiek haar tuin beschikbaar te 
willen stellen. Hierom wordt er nu toch voor gekozen om bij een externe locatie te gaan eten.  
Marianne en Marieke gaan op zoek naar een restaurant en communiceren dit naar de ex-leden en afwezigen.  

 
9. Besloten deel (informeren) 

 

Hans verlaat de vergadering. 
 

10. MR zaken/documenten (informeren, wijzigen, vaststellen)* 
10a. Huishoudelijk reglement (moeten we aanpassen?) 
Blijft zo, enkel de namen en rollen nog aanpassen. 
10b Zittingstermijnen MR vaststellen 
Bij (langdurige) afwezigheid van een MR lid, mag er vervanging gevraagd worden.  
- Taakverdeling MR (wijzigen? Vicevoorzitter, penningmeester?) 
Jasper geeft aan vicevoorzitter te willen zijn.  
Mark geeft aan het penningmeesterschap over te willen nemen. Marieke vraagt Elke hierin voor een overdracht aan 
Mark. De rest blijft ongewijzigd.  
- Jaarverslag MR 2020-2021 
Diny is hier mee bezig, komt terug op de volgende vergadering.  
- Jaarbegroting MR (Wie?) 
Mark gaat deze opmaken. Marieke vraagt Elke hiervoor de documenten met Mark te delen.  
 

11. Scholing MR (informeren, vaststellen) 
Basiscursus (2 avonden) Dinsdag 21 september en woensdag 29 september 19:00-21:30 
Financiën (1 avond) Woensdag 6 oktober 19:00-21:00 (begroting week van tevoren mailen) 
Communicatie (1 avond) Dinsdag 12 oktober 19:00-21:00 
Aanmelden t/m 10 september. Locatie wijkcentrum De Brink. 
 
Marieke, Marianne, Jasper en Eva sluiten aan bij de scholing Communicatie. 
Mark en Diny gaan naar de scholing Financiën.  
Marieke verzorgd de aanmeldingen.  

 
12. Afscheid oud-leden (Elke, Rick, Marieke G.) / lief en leed (vaststellen) 

Marieke en Marianne pakken dit op.  
 
 

13. Ingekomen stukken (informeren)* 
13a. Ingekomen mail F.B. 
Naar aanleiding van een inventarisatie heeft Hans dit punt bij de Gemeente neergelegd. Tot op heden is hier verder 
nog geen terugkoppeling van. 
13b. Ingekomen mail L.W.  



    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 

4 
 

L.W. heeft op advies van Marieke contact opgenomen met het MT. Hans heeft hier inmiddels op gereageerd.  
13c. Schooldichter 
In november is er de week van de poëzie binnen de Trinoom. Een schooldichter (vakdocent) komt dan 6 dagen naar 
de Trinoom om gastlessen te verzorgen. De kinderen zullen allemaal een gedicht maken. Deze gedichten zullen  
gebundeld gaan worden. Deze bundel zal voor een bedrag van 17.50 euro aan ouders worden aangeboden. 
Financieel draagt de school hierin geen risico.  
Marieke heeft bij Hans geopperd of er de mogelijkheid bestaat om een klein deel in te brengen vanuit de NPO 
gelden. Mogelijk kan ook de OR hier financieel nog een bijdrage in leveren? 
13d. Groen schoolplein 
Marieke stuurt alle MR leden eerst de aan haar gezonden mail hierover door. Mocht het interessant genoeg zijn, 
komt dit punt terug op de volgende vergadering. Betreffende ouder is bereid eventueel aan te willen sluiten bij de 
volgende MR vergadering, om wat meer over het onderwerp en het plan te vertellen.  

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

14a. GMR notulen van 26 april (hadden wij nog niet eerder gehad) 
 

15. Rondvraag 
Onkruid: Ligt bij school en niet bij de Gemeente. Ricardo is dit reeds aan het oppakken. Mogelijk helpende handen 
vragen via de Nieuwsbrief.  
 
Bericht over continuering inzet Bianca van Diesen en werving nieuwe bestuurder:  Vanuit de statuten mag de 
controller de bestuursfunctie te vervullen. De vervanging van de huidige bestuurder door de controller is tijdelijk 
van aard.  

 
16. Volgende vergadering en sluiting 
Sluiting vergadering 21.30 uur. Volgende MR vergadering op 9 november op Locatie de Brink. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACTIEPUNTENLIJST 

 
 
Actiepunten  Verantwoordelijk  Uit notulen Deadline 
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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 ? 
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.  
16/9 Bankje bleek geannuleerd, nu opnieuw besteld.  

Elke 28-10-2020 9 november 2021 

Wetsvoorstel ouderbijdrage aanpassen in schoolgids 
16/9 komt volgend vergadering op de agenda 
 

MT 14-06-2021 9 november 2021 

Data studiedagen opnemen in jaaragenda en jaarplanning   Diny  23-06-2020 Nieuwe Schooljaar 
Schoolscan bespreken  30-6-2021 9 november 2021 
Eindresultaten cito score bespreken  30-6-2021 9 november 2021 
Terugkoppeling Besteding NPO Gelden 
1e vergadering; gekoppeld aan de scan 

 30-6-2021 Terugkerend / 
9 november 2021 

Restaurant zoeken en reserveren voor etentje MR en presentjes 
t.b.v. afscheid regelen 

Marianne en 
Marieke 

16-9-2021 9 november 2021 

Outlook agenda afspraken sturen Marieke 16-9-2021 9 november 2021 
IB’ers uitnodigen voor volgende vergadering t.b.v. punt 5 (NPO/scan) Marieke / Hans 16-9-2021 9 november 2021 
Bij de studiedag de 20e het team bevragen voor (tijdelijke) 
vervanging MR lid Esther v. R. Daarnaast Esther hierover inlichten  

Marieke 16-9-2021 9 november 2021 

MR leden aanmelden bij de scholing Marieke 16-9-2021 9 november 2021 
Begroting van school aan Mark sturen t.b.v. scholing Diny 16-9-2021 9 november 2021 
    


