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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  

Jasper Kersten  (GMR, vicevoorzitter) 
   Mark Arntz  (penningmeester) 
Notulist:        Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis, Maike Meilink (IB, punt schoolscan) Daisy Wubbels (toehoorder, punt groen schoolplein) 
Via Teams:  Marianne Toonen 
Afwezig:   Marieke Robben 
   Hans Velvis 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 

Diny opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 16 september 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. Schoolscan/NPO 

3a. Schoolscan analyse leerlinggegevens mei 2021 
3b. Conceptplan NPO 2021-09 
 
Maike licht de schoolscan toe. 
In de trendanalyse (tijdens de lockdown) is een kleine dip te zien. Aan het einde van het schooljaar gaat deze lijn al 
weer omhoog. De citotoetsen zijn gebruikt en er zijn gesprekken geweest met de leerkrachten. De dip lijkt vooral 
voor te komen bij het automatiseren. 
Binnen Kans & kleur is er een NPO werkgroep. Bovenschools houden zij de doelen en de rapportages in de gaten.  
Vanuit de MR de vraag wie dit plan goedkeurt? 
Daarnaast is er de vraag om vooral in te zetten op duurzaamheid.  
Ook vraagt de MR zich af of er op dit moment voldoende onderbouwing is voor de huidige 2.2 fte die nog gemist 
wordt in de vorm van een vakdocent en conciërge /administratief medewerker? Deze onderbouwing is niet in dit 
projectplan opgenomen. Maike neemt dit punt mee in de eerstvolgende MT vergadering. 
Esther vult nog aan dat er vanuit de werkdruk verlagende middelen een vakdocent werd gewenst. Met de nieuwe 
gymtijden die er aan gaan komen, kunnen niet alle groepen volledig van de vakdocent gym krijgen. De vraag is of 
we dit mee kunnen nemen vanuit het NPO budget/begroting/formatie. Voor nu is het geen keuze geweest om de 
vakdocent hier volledig in op te nemen. De MR zal dit punt met Hans opnemen tijdens het begrotingsgesprek.  
De tijdspad van dit NPO-plan is twee jaar, wat inhoudt dat alle doelen uit dit plan aan het einde van het tweede jaar 
gerealiseerd wensen te zijn. Dit plan wordt wel tussentijds geëvalueerd.  
 
In Januari/februari is er een midden meting (cito). Daarna komt het definitieve NPO-plan terug op de agenda; 
medio maart. 

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

Missen we nog inhoud? 
Documenten zijn online op teams te vinden in de map Werkverdelingsplan. Nieuwe documenten zijn: 
- Notitie personele inzet Trinoom schooljaar 2021-2022 

Datum:   9 november 2021 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Brink teamkamer 
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- Schoolspecifieke criteria Trinoom 
- Conceptplan NPO 
- Groepsverdeling schooljaar 2021-2022 
- Personele groepsbezetting schooljaar 2021-2022 
- Taakbeleid Trinoom 2021-2022  
De stand van zaken is nu: 
Aangeleverd door Hans  Under construction  Wat missen we nog?  

 Schoolgids voor leerkrachten  
 Schooltijden personeel   
 Opslagfactor  
 Besteding 

werkdrukverlagende 
middelen  

 Protocol ziekte/vervanging  
 Studiedagen data  
 Welke groepen-leerkrachten-

dagen  
 Taakverdeling/taakbeleid  
 Inzet onderwijsassistenten en 

OOP plus taken  

 Studiedagen invulling  
 Vergaderstructuur  
 Evalueren werkdruk 

verlagende 
middelen/eventplanner  

 Jaarplan 2020-2021  
  

 Evalueren werkdruk 
verlagende 
middelen/eventplanner  

 Pauzeregeling leerkrachten 
(mogelijkheid tot half uur, 
geen taakuren korting)  

 Taakuren stagiaires  
 Dagen tot 12 

uur/studiedagen etc. minder 
uren ingepland  

 
Er blijven nog steeds een aantal zaken ontbreken. De MR geeft aan dit erg lastig te vinden. Deze zaken liggen 
nog bij het MT. Diny en Marieke zullen dit punt tijdens het begrotingsgesprek dat binnenkort met Hans zal 
plaatsvinden, nogmaals opnemen en het liefst hiervoor een deadline stellen. De vraag popt op hoe urgent dit 
plan is. Mogelijk kunnen de urgente punten er vast uitgehaald worden? Dan blijft boven water staan dat dit plan 
er moet komen! Een aantal zaken leeft namelijk wel onder het personeel.  

 
5. Besloten deel (informeren) 

 
Hans verlaat de vergadering 
 

6. Groen schoolplein 
6a. Ingekomen mail van Daisy Wubbels 
Daisy heeft elders op een school (Nijmegen Zuid) veel groen (Groene School) gezien, waardoor ze erg enthousiast is 
geworden. Het leek haar een leuk en prettig idee om de Trinoom ook groener te maken. Volgens Daisy nodigt het 
groene schoolplein erg uit tot spelen. Mogelijk zijn er ook subsidies voor aan te vragen. Het onderhoud (vaste 
onderhoudskosten) zal mogelijk wel bekostigd moeten worden uit de reguliere begroting. Hier kan mogelijk een 
knelpunt zitten. Een optie zou kunnen zijn, dit onderhoud door vrijwilligers, stagiaires groenscholen etc. in te 
zetten? De vraag is ook vanuit waar dit plan geïnitieerd moet/kan worden? Via MT, OR? De Gemeente zal 
meegenomen moeten worden, daar de school geen eigendom is. Eva wilt bij een positief besluit vanuit het MT wel 
contact opnemen met de Gemeente om eens te inventariseren of er mogelijkheden zijn. Het project sluit heel erg 
aan bij Duurzaamheid. Mogelijk dat in dat kader de Gemeente meer bereidheid heeft. Ook voor de wijk kan het 
voordelen opleveren.  
 
Bovenstaand voorstel zal door Daisy per mail bij het MT ingebracht worden met de vraag of ze hier in 
samenwerking met de MR verder onderzoek naar mag doen. Ze zal in de mail Marieke meenemen in de cc en 
benoemen dat de MR ook positief achter dit idee staat.  
Daarna kan er ook nog gekeken worden of het op schoolniveau of misschien wel op Stichtingsniveau ingebracht kan 
worden.  
Jasper gaat ook polsen bij de GMR of bovengenoemd plan ook bij andere scholen leeft. 
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7. Stukken MR (vaststellen/goedkeuren) 

7a. Financieel jaarverslag MR Trinoom 2020 2021 
Jasper vraagt of hier een inflatie in meegenomen wordt. Diny zal dit nog navragen bij Hans.  
Bovenstaand punt is hiermee goedgekeurd.  
7b. Toelichting Financieel jaarverslag MR 
Bovenstaand punt is hiermee goedgekeurd.  
7c. Jaarverslag MR 2020-2021 
Er zijn wat punten doorgegeven. Diny past deze aan en komt de volgende vergadering weer op de agenda.  

 
8. Scholing MR (informeren) 

Terugkoppeling vanuit de cursus financiën en communicatie.  
De cursussen zijn wel als prettig en interessant ervaren. Het heeft op sommige vlakken mooie inzichten gegeven. 
Mogelijk kan er nog gekeken worden welke punten er nog concreet uitgehaald kunnen worden en binnen de MR 
ingebracht kunnen worden.  

 
9. Vieren van de verjaardag bij de kleuters (informeren) 

9a. Vieren van verjaardag kleuters; ingekomen mail vanuit teamleider Edith 
De MR begrijpt dit punt en staat erachter.  
De leerkrachten maken filmpjes en foto’s die ze doorsturen (per parro) naar de ouders.  

 
10. Ingekomen stukken (informeren)* 

10a. Ingekomen mail JvH 
De MR geeft terug dat Hans een prima reactie heeft gestuurd.  
10b. Ingekomen mail Hans over het tekort aan invallers 
Hans vragen wie deze mail wel en niet hebben ontvangen? 
Carla geeft de tip dat er mogelijk ook ouders (die in het onderwijs zitten) gevraagd kunnen worden? 
10c. Communicatie bericht Kans en Kleur 21-10-2021 (al eerder gehad) 
10d. Verkeerssituatie Brink (vanuit de OR vergadering, Marieke licht toe) 
Komt terug op de volgende agenda.  

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

11a. GMR notulen van 28 juni 
11b. GMR agenda van 4 oktober 
11c. Ingekomen info samenstelling GMR presidium 
Er is tot op heden nog geen GMR geweest. Hierdoor is er op dit moment nog geen nieuws te melden.  
 

12. Rondvraag 
-Marianne vraagt of Mark contact heeft gehad met Elke? Mark heeft contact gezocht, maar helaas nog geen reactie 
terug mogen ontvangen. Mark gaat zelf nog even achter de omzetting aan.   
-Jasper vraagt of het muziekonderwijs niet anders in te richten is. Concreet; meerdere schooljaren en dan minder 
intensief? Esther geeft aan dat dit vanuit de Gemeente gefaciliteerd wordt en dit dan alleen voor groep 4. 
Esther vraagt de mogelijkheden nog even na.  

 
13. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 21.35 uur. Volgende MR vergadering op 12 januari op Locatie de Brink. 
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ACTIEPUNTENLIJST  
  

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

Hans (plus 
Edith/Suzanne)  

  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  ?  
Wetsvoorstel ouderbijdrage aanpassen in schoolgids  
16/9 komt volgende 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  

Brief schrijven aan Hans urgentie Werkverdelingsplan  MR 9-11-2021 12 januari 2022 
Begroting bespreken met Hans Diny en Marieke 9-11-2021 12 januari 2022 
Interesse in Groene scholen informeren binnen de GMR Jasper 9-11-2021  
Toelichting Financieel jaarverslag MR aanpassen; inflatie 
Er lijkt een kleine toeslag op te zitten. 

Diny 9-11-2021 12 januari 2022 

Budget MR navragen bij Hans Diny 9-11-2021 12 januari 2022 
Punt 9: “verjaardagen” terugkoppelen aan Edith Diny 9-11-2021 12 januari 2022 
Punt 10b: tip doorgeven aan Hans en navragen wie de mail wel en 
niet hebben ontvangen 
Deze mail is inderdaad (bewust vanuit Hans, vooral aan collega’s met 
kinderen) niet naar iedereen verzonden. 
Vanuit MR had deze mail best naar iedereen gestuurd mogen 
worden. 

Diny 9-11-2021 12 januari 2022 

  
 
  
  
  
 


