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

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

Jasper Kersten  (GMR) 
   Mark Arntz 
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. 12 januari jl. (vaststellen)*  
2a. Notulen  
De notulen komen per pagina aan de orde. De genoemde namen zullen verwijderd worden en daarmee zijn de 
notulen hierbij vastgesteld. 
 

3. Begroting Trinoom* (goedkeuren/vaststellen) 
3a. Antwoord Ben Haacke (bestuurskantoor) op onze vraag over de afnemende ll-aantallen 
De volgende documenten zijn vorige vergadering al besproken. Hierbij nogmaals voor de volledigheid of als we nog 
wat terug willen zoeken: 
3b. Mail Hans over de begroting  
3c. Begroting Trinoom  
3d. Bijlage uitgangspunten algemene begroting 2022  
3e. Bijlage uitgangspunten npo begroting 2022  
3f. Bijlage ontwikkeling fte 
3g. Bijlage ontwikkeling leerlingenaantallen 1 oktober  

 
3a: overgangsregeling in het kader van de vereenvoudiging. Dit zal enige financiële consequenties hebben.  
De overgangsregeling en de februaritelling zijn al meegenomen in de geüpdatete meerjarenbegroting vanuit de 
stichting. Hans zal de MR deze meerjarenbegroting nog toekomen. De februaritelling gaat in 2023 in.  
Op dit moment zitten we nog een 22 a 23 kinderen onder de huidige telling. In de oktobertelling gaan we uit van 
rond de 800 leerlingen.  
Er lijkt nog wat behoefte te zijn aan meer uitleg/ inzicht over hoe zich een aantal zaken (fte, npo en 
werkdrukverlagende middelen) met elkaar verhouden. Hans is bereidt hier toelichting over te geven, waar 
gewenst. Wel is duidelijk dat deze middelen erg door elkaar lopen en het hier een wat meer technisch verhaal 
betreft.  
De MR stemt hierbij in en de begroting is hiermee vastgesteld en goedgekeurd.   
 

4. Werkverdelingsplan* (informeren)  
Het werkverdelingsplan is door 94,5 procent goedgekeurd (1 niet goedgekeurd, 2 geen reactie). 
Belangrijkste punten lijken de pauzeregeling en het taakbeleid.  
Hoe nu verder? 

 
 
 

Datum:   21 februari 2022 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Via teams 
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De Pauzeregeling en taakbeleid lijken als belangrijkste punten naar boven gekomen. 
Deze twee punten dienen dan nog in de volgende PLG’s meegenomen te worden. 
De PMR zal hierin een communicerende rol richting het team in hebben. 

 
5. NPO update* (infomeren) 

Er zijn actieplannen geschreven voor alle gebieden waar NPO voor ingezet wordt. Hieronder staan ze.   
5a. Plan NPO 2021-09  
5b. Actieplan Begaafdheid en kangoeroegroepen 2021  
5c. Actieplan motoriek 
5d. Actieplan NPO Automatiseren 2021 
5e. Actieplan NPO executieve functies 2021 

 
5a: Analyse: de coronapiek heeft wel een weerslag gehad op de NPO inzet. 
Het is belangrijk dit punt goed te blijven monitoren en blijft daarom dan ook op de agenda staan.  
Het lijkt niet helemaal duidelijk welke rol (instemming, goedkeuring etc.) de MR in de bovengenoemde plannen 
heeft. Vandaar het verzoek om t.z.t. een update van de plannen te ontvangen, met daarbij de toevoeging wat er van 
de MR verwacht wordt. 
In een tweetal plannen is het stukje ‘borging’ niet opgenomen. Dit wordt meegenomen en teruggekoppeld.  
Daarnaast zal Maike voor de MR vergadering van 19 april weer uitgenodigd worden om een update te geven.  
 

6. Schoolgids website (update nodig)  
Hoe staat de update ervoor vanuit het MT? 
Klein werkgroepje opgesteld, hoe nu verder? 
 
Op dit moment wordt deze nog steeds geüpdatet. Medio april hopen ze hiermee klaar te zijn en zal dit 
teruggekoppeld worden.  
 

7. Besloten deel (informeren)  
 

Hans verlaat de vergadering. 
 

8. Protocol ziekte/vervanging in coronatijd* (goedkeuren)  
8a. Protocol ziekte-vervanging in coronatijd.  
Er komt nog een aanvulling dat er direct met thuisonderwijs gestart wordt, wanneer de leerkracht geen klachten 
heeft tijdens corona.  
Het protocol ziekte/vervanging in coronatijd is hierbij goedgekeurd. 

 
9. Stuk over Hybride onderwijs* (informeren)  

9a. Hybride onderwijs  
 
De PMR is ongeveer twee weken geleden benaderd over het hybride onderwijs voor kinderen die positief getest 
zijn, maar op afstand onderwijs kunnen volgen.  
De PMR heeft ingestemd met het voorstel van het MT het schrijven over hybride onderwijs richting het team te 
communiceren. 
Afgesproken nu is om bovenstaande tot de voorjaarsvakantie uit te proberen. Daarna zal het weer geëvalueerd 
worden.  
Voor de leerkrachten is het hard werken, vaak ook omdat je niet altijd goed te volgen bent en je de aandacht goed 
moet verdelen. Maar de kinderen ervaren het wel positief.  
De vraag is wel of we het niet groter maken dan het is, daar kinderen wel vaker een paar dagen ziek/afwezig zijn?  
Een ouder geeft de tip om instructies te geven hoe je beter met Teams om kunt gaan en ouders te instrueren dat de 
kinderen op een rustige werkplek gaan zitten.  
Dit punt zal mogelijk in april of juni terug komen en uiteindelijk door de PMR vastgesteld worden.  
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10. Schoolspecifieke criteria (verkennen/informeren) 

In januari 2021 heeft de MR de volgende schoolspecifieke criteria opgesteld in het geval van gedwongen mobiliteit 
binnen de stichting. Staan wij nog achter deze criteria of moeten deze aangepast worden? 
10a. Schoolspecifieke criteria Trinoom  
 
Er wordt aangevuld dat de schoolspecifieke criteria pas aan bod komen, als de criteria vastgelegd op stichting 
niveau en de vrijwillige mobiliteit, volledig zijn doorlopen. Esther had schriftelijk wat opmerkingen, deze worden aan 
haar teruggekoppeld.  
 

11. Nieuwe begrijpend leesmethode Leeslink (informeren)  
Marieke vertelt wat over de nieuwe methode. 
 
De “oude” manier van begrijpend leesonderwijs geven (vooral aan de hand van strategieën), heeft te weinig effect 
blijkt uit onderzoek. Het is vooral belangrijk dat de kinderen veel lezen, goed lezen en er plezier in hebben.   
Close Reading is een manier van lezen waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met 
een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst goed begrijpen en erachter komen wat de 
schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag. Ze zoeken naar informatie, 
stellen vragen over de tekst en beantwoorden deze, maken aantekeningen en discussiëren over wat ze gelezen 
hebben. Close Reading is een vrij intensieve methode voor de leerkracht: elke week moet er zelf een uitdagende, 
rijke tekst gevonden worden en daar moeten 3 sessies bij gemaakt worden. Een leerlijn daarin aanbrengen door de 
gehele school maakt dit lastig. 
De methode “Leeslink” is gemaakt vanuit de principes van Close Reading en is aangeschaft voor de groepen 4 t/m 8. 
Groep 4 start nu met de methode (begrijpend leesonderwijs begint halverwege groep 4). De groepen 5 t/m 8 zorgen 
dat ze het komende half jaar zich de methode eigen maken. Zij gaan vanaf het begin van het nieuwe schooljaar 
volledig met de methode aan de slag. 
Het is wel echt een nieuwe manier van begrijpend lezen lesgeven.  
De kinderen reageren enthousiast op de nieuwe aangeboden lesmethode.  

 
12. Ingekomen stukken (informeren)* 

12a. Ouderbrief afscheid groep 8 (advies)  
12b. Ingekomen mail van K.V. over luchtreinigers  
 
12a: Als leerkracht wordt het als lastig ervaren hier een mening over te geven en vraagt de aanwezige ouders hoe 
zij dit zien. Hierop komt terug dat ook zij dit lastig vinden in te schatten. Het belangrijkste is hoe de kinderen het 
zelf vinden. Advies om dit met de leerkrachten te evalueren.  
12b: Bij Hans navragen wat de status hiervan is binnen de Stichting. 
Er wordt aangevuld dat er op dit moment maar van 2 scholen binnen de stichting de norm op orde is. De Trinoom 
valt daar echter niet onder.  

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

13a. GMR notulen van 20 december 
13b. GMR agenda van 7 februari 
13c. Agenda en notulen van 22 november concept 
13f. OR agenda van 18 januari  

 
Het mobiliteitsbeleid is aan de orde geweest. Ook is het model van de nieuwe school bekeken en besproken.  
 

14. Rondvraag  
 
Er is een gesprek geweest met de Gemeente. Medio april, begin mei volgt er een ontwerp inzake de waterafvoer bij 
de locatie Brink in het kader van vergroening.  
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15. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 20.55 uur. De volgende MR vergadering is op dinsdag 19 april. 
 

ACTIEPUNTENLIJST   
   

   
Actiepunten    Verantwoordelijk    Uit 

notulen   
Deadline   

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   

Wetsvoorstel ouderbijdrage aanpassen in schoolgids   
16/9 komt volgende vergadering op de agenda;  
21/2 de schoolgids wordt op dit moment nog ge-update 
   

MT  14-06-
2021   

9 november 2021   

Data studiedagen opnemen in jaaragenda en jaarplanning    
   

Diny  23-06-
2020   

Nieuwe Schooljaar   

Eindresultaten cito score bespreken (eindmeting) in samenhang met 
de schoolscan en de NPO inzet  

   30-6-2021   sept 

Terugkoppeling Besteding NPO Gelden   
1e vergadering; gekoppeld aan de scan   

   30-6-2021   Terugkerend /   
9 november 2021   

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 
de stichting  

Diny, Marieke, 
Jasper  

12-1-2022  21 februari 2022  

Opzet maken voor de volgende PLG inzake taakbeleid en 
pauzeregeling. (punt 4) 

Marieke en  
Diny 

21-2-2022  

Hybride onderwijs evalueren  21-2-2022  
Ingebrachte punten door Esther van punt 10 terugkoppelen aan 
Esther 

Marieke 21-2-2022  

Bij Hans navragen hoe er op Stichting niveau mee omgegaan wordt  
(punt 12b) en de mail beantwoorden.  

Marieke 21-2-2022  

   
  
 


