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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       

Jasper Kersten  (GMR) 
   Mark Arntz 
Notulist:        Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
Afwezig:   Eva Jaspers  
 
1. Opening en vaststellen agenda* 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 9 november jl. (vaststellen)* 

2a. Notulen 
De notulen komen per pagina aan de orde. Met een paar extra aanvullingen zijn de notulen hierbij vastgesteld.  

 
3. Begroting Trinoom* (informeren) 

3a. Mail Hans over de begroting 
3b. Begroting trinoom 
3c. Bijlage uitgangspunten algemene begroting 2022 
3d. Bijlage uitgangspunten npo begroting 2022 
3e. Bijlage ontwikkeling fte 
3f. Bijlage ontwikkeling leerlingenaantallen 1 oktober 
Hans licht de begroting toe.  
 
3b. De begroting van 2022 is betrouwbaar, de jaren erna  moeten meer als prognose gelezen worden. 
Baten: 
Er wordt gevraagd waarom de baten (rijksbijdragen in de prognose) afnemen, terwijl het leerlingaantal gelijk blijft 
en de cao wellicht nog wat zal stijgen. Hans geeft terug dat dit mogelijk in een stukje NPO zit, maar zal dit navragen 
bij de controller. De vragensteller geeft aan, dat dit resultaat uiteindelijk weer terug te zien zal in de inzet van de 
fte’s en vraagt zich af of dit mogelijk zit in de afroming.  
Lasten: 
In de eerste 7 maanden van 2021 heeft de Trinoom (geheel Kans en Kleur) in de rode cijfers gestaan.  
De begroting voor de Trinoom is op dit moment prima in control. 
Op schoonmaak zal bezuinigd worden. De Trinoom is hierom met een ander schoonmaakbedrijf in contact gegaan.  
Er wordt aangevuld dat mogelijk onderhandelingstechnisch gunstiger is om Kans en Kleur breed een 
schoonmaakbedrijf te benaderen? 
Er wordt gevraagd of er een reductie op de energierekening zichtbaar is vanwege de zonnepanelen. Hans geeft aan 
dat dit inderdaad zichtbaar is en dat het omslagpunt bij 8 jaar ligt en de panelen er nu 4 jaar op zitten. 
 
3c. Hierop is zichtbaar dat er duidelijk meer naar ICT uitgaat het komende jaar.  
Deze kosten bleken de afgelopen jaar(en) niet kostendekkend te zijn geweest. Mede daarom deze verhoging.  
3d. hierop is duidelijk te zien dat de bedragen aflopen, daar het nu nog niet duidelijk is hoe de NPO gelden zich in 
de toekomst zullen verhouden.  
3e. De peildatum is hier 1-8-2022. In het jaar 2024 kun je zien dat de NPO weg is, vanwege de reeds benoemde 
onzekerheid. In fte zal dit vooralsnog niet veel doen. Maar dit is voor nu allemaal nog onzeker.  
 
 

Datum:   12 januari 2022 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Via teams 
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3f. Op dit moment wordt er 1 fte ingezet voor een extra groep vanuit de NPO gelden. De vraag is er al zicht hoe dit 
het volgende schooljaar in is te zetten? Hans heeft goede hoop dat er een structurele ophoging volgt zodat de extra 
groep kan blijven bestaan, mocht de NPO gelden wegvallen.  
Is er bij de leerlingaantallen rekening gehouden met de bouw/uitbreidingen op de Huurlingsdam? Hans geeft aan 
dat dit in de prognose verwerkt zit.  
 
De optie of het mogelijk en/of handig is om van de Trinoom 2 scholen te maken, of blijft het onder één 
Brinnummer fungeren, wordt even kort besproken? Dit zou namelijk financieel voordelen op kunnen leveren. 
Echter is het organisatorisch weer ongunstig en zal het veel praktische onhandigheden opleveren. De wens is ook 
om vanuit één Brinnummer (school) te blijven werken.  
Het is wellicht handig als Hans hierover met de stichting, vooraf in gesprek gaat en op deze manier kan kijken of er 
financieel nog voordelen uit te halen zijn? Bijvoorbeeld wanneer de leerlingaantallen in de groepen zo scheef 
worden, dat er weer een extra groep geformeerd dient te worden.  
Hans geeft aan dat hij hierover in het verleden diverse malen met vorige bestuurder Hennie Biemond om tafel 
heeft gezeten en daarop helaas het antwoord heeft gekregen dat dit het budget is wat er ligt.  
Vanuit de MR zou hier richting de stichting een notitie toe kunnen voegen.  
 
De begroting komt terug op de volgende vergadering ter goedkeuring.    
 

4. Werkverdelingsplan* (informeren, mogelijk vaststellen?) 
Marieke heeft het werkverdelingsplan gemaakt. Het is een document geworden waar 9 bijlagen aan vast hangen. 
Dit plan is met Hans en Diny doorgelopen om te checken op volledigheid/(on)juistheden.  
4a. In Teams te vinden in de map “Werkverdelingsplan”, daarbij alle bijlagen 
4a. Werkverdelingsplan concept 
 
Marieke heeft een mooi “levend” document gemaakt en vraagt of dit plan in de teaminfo van 13 januari a.s. 
opgenomen kan worden. Het plan wordt besproken in de PLG’S.  Marieke zal hiervoor een stuk schrijven en 
aanleveren. 
 
Er wordt gevraagd of het opleidingsbudget ook opgespaard kan worden?  Dit is niet zo, echter wordt er wel 
gekeken naar wat nodig is en naar maatwerk. Wanneer het van toegevoegde waarde is voor school, dan is een 
opleiding van een hoger budget ook bespreekbaar.  
Bij wie ligt de verantwoording om dit document te borgen? Via de PLG bijeenkomsten en de MR zal dit een 
terugkerend punt zijn. De PMR is op dit moment de documenteigenaar en Hans dient de updates/cijfers e.d. aan te 
leveren. Mogelijk dat de functie “documenteigenaar” in de toekomst als stukje Taakbeleid weggezet kan worden.  
 
De OMR geven een positief advies en PMR stelt het werkverdelingsplan hierbij vast.  

 
5. NPO update* 

Hans licht eventuele updates en de infographic toe. Planning maken ter evaluatie NPO eind van het schooljaar.  
5a. Trinoom NPO 
 
De schoolscan komt bij de volgende vergadering op de agenda. Marieke mailt de leden van de MR vooraf de 
stukken. 
 

6. Jaarplan Trinoom* 
Hans licht de infograpic jaarplan Trinoom toe.  
6a. Trinoom jaarplan 2021-2022 
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7. Update verkeer* 

Hans licht toe. 
7a. Reactie n.a.v. gesprek 
 
Dit betreft de locatie de Brink. Er zijn een aantal ouders die zich zorgen maken m.n. over het bruggetje en hebben 
hier richting de Gemeente een initiatief in genomen.   
De Gemeente heeft hierin een voorstel voor een schoolroute gedaan en komt hier nog op terug.  
Er lijkt nog even wat onduidelijkheid te zijn over het verwijderbare paaltje wat er eerder zou hebben gestaan bij de 
oversteekplaats. Niet meer duidelijk is nu wat hiervan de status is. Hans kijkt dit nog even na.  

 
8. Schoolgids website (update nodig) 

In de schoolgids (zie www.trinoom.nl) dient wettelijk te worden opgenomen dat als ouders geen ouderbijdrage 
betalen, kinderen niet uitgesloten worden van schooluitjes. Verder hier en daar kleine update nodig. Marieke kan 
hier als nodig wat in betekenen (kan in de website). Wat zijn hiervoor de plannen? 
 
De Schoolgids is voor 4 jaar vastgesteld. Hans heeft met Suzanne (MT lid)  een planning gemaakt om de website na 
te lopen.  

 
9. Besloten deel (informeren) 

 
Hans verlaat de vergadering. 
 

10. Protocol ziekte/vervanging in coronatijd* (informeren, meningvormend) 
10a. Protocol ziekte-vervanging in coronatijd. 
Het document is eerder al via de nieuwsbrief aan ouders gecommuniceerd. 
Op dit moment is het gelukkig nog maar één keer voorgekomen.  
 
Tot wanneer moeten we de “coronatijd” lezen? Dit hangt af van wanneer het protocol van de PO-raad weer 
verandert. 
Aanvulling: op dit moment kan er iedere dag een klas opgevangen worden omdat er iedere dag iemand ambulant 
aanwezig is. 
 

11. Aangepast jaarverslag MR* (vaststellen) 
11a. Jaarverslag MR 2020-2021 
Het jaarverslag is hierbij vastgesteld.  

 
 
 
 
12. Ingekomen stukken (informeren)*  

12a. Klacht over de Trinoom (inclusief uitspraak)  
12b. Ingekomen mail C.A.B. via OR  
12c. Groen schoolplein (Geen update gehad van Daisy, iemand hier nog iets over te melden?) 
 
12a. De geschillencommissie heeft het advies gegeven bovengenoemd stuk te delen met de MR. Het wordt als 
vreemd en vooral vervelend ervaren dat de hierin de klager met intialen benoemd wordt en de aangeklaagden met 
naam. Betreffende leerkracht(en) kan dit aan het bevoegd gezag en aan de geschillencommissie teruggegeven. 
Deze stukken blijven vanuit respect niet gearchiveerd.  
12b. Dit betrof de cultuurkeuzemiddag waarbij een stukje uit een dansje via tiktok is aangeboden. Deze ouder vond 
dat je op deze manier betreffende app aanprijst. Deze mail is reeds bij de OR en Hans geweest. Hans heeft ook al 
op de mail gereageerd. Het antwoord naar moeder kan zijn, hoe wij als school met social media omgaan. Marieke 
zal vanuit de MR ook nog reageren op de mail. 
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13. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)* 

13a. GMR jaarverslag  
13b. GMR notulen van 4 oktober 
13c. GMR agenda van 20 december 
13d. InfoMR digitaal 
13e. OR agenda en notulen van 27 september 
13f. OR agenda van 22 november 

 
- Op 20 december is er een vergadering van de GMR geweest. 
Daar blijkt lang gesproken te zijn over de financiën en de risico’s. Ook is de nieuwe school aan bod gekomen en de vraag 
bekeken of deze school wel kan gaan starten en of deze nog past in het huidige plan. Dit wel tot grote teleurstelling van 
de initiatiefnemer(s). 
Vanuit de Trinoom zijn er nu twee leden binnen de GMR. Hiervoor is toestemming gegeven.  
-Op 27 september is er een vergadering van de OR geweest. 
 
14. Rondvraag 
15. De vraag wordt gesteld hoe de ventilatie op de Trinoom is geregeld?  
In de twee redelijk nieuwe gebouwen (locatie Diemewei en Brink) is een luchtbehandelingssysteem ingebouwd. Dit 
systeem blijkt, voor deze tijd, niet meer geheel ideaal te werken.  
Op dit moment ligt er wel een (brand)brief bij de accountant voor de aanschaf van een aircosysteem.  
 
Er wordt nu gewerkt me een nieuwe methode begrijpend lezen, vanaf groep 4 jaarklas en montessori. Marieke vraagt of 
de MR-leden het leuk/interessant vinden hier in een volgende vergadering wat aandacht aan te besteden? Voor het 
rekenen komt mogelijk ook een nieuwe methode. Marieke zet dit punt op de volgende agenda.  
 
Aanvulling van op een vraag tijdens de rondvraag van de vorige vergadering: 
De Gemeente heeft op verschillende gronden gekozen heeft voor de huidige opzet en de Gemeente vindt het niet 
wenselijk de lessen om en om te geven (de ene week groep 3/4 en de andere week groep 5/6). 
 
Er wordt gevraagd of het muziekonderwijs niet anders in te richten is. Concreet; meerdere schooljaren en dan minder 
intensief? Er wordt aangegeven dat dit vanuit de Gemeente gefaciliteerd wordt en dit dan alleen voor groep 4.  
De mogelijkheden worden nog even nagevraagd. 
 
Verder zijn er vragen of opmerkingen.  
 
16. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 21.30 uur. De volgende MR vergadering is op maandag 21 februari.  
 
 

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  ?  
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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  

Interesse in Groene scholen informeren binnen de GMR Jasper 9-11-2021 21 februari 2022 
Budget MR navragen bij Hans Diny 9-11-2021 12 januari 2022 
Goedkeuren Begroting 2022 
Goedkeuren meerjarenbegroting 

MR 
MR 

12-1-2022 21 februari 2022 

Notitie maken voor meerjarenbegroting t.b.v. onderbouwing richting 
stichting 

Diny, Marieke, 
Jasper 

12-1-2022 21 februari 2022 

Reactie mail C.A.B. punt 12b Marieke 12-1-2022 21 februari 2022 
Stukken t.b.v. schoolscan mailen Marieke 12-1-2022 21 februari 2022 
  


