
    MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
AGENDA 
 
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) 
   Mark Arntz 
Notulist:        Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 
 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 21 februari 24 maart en  jl. (vaststellen)*  

2a. Notulen  
2b. Notulen. Vraag: zetten we deze (nu al) op de website? 
 

3. NPO update* (infomeren)  
Hans licht ons in over de stand van zaken.  
Evaluatie plannen.  
3a. Plan NPO (reeds besproken en gezien, hierbij nogmaals ter info)  
 

4. Groepsverdeling* (vaststellen)  
De PMR heeft met het MT en alle kartrekkers een overleg gehad. Van alle scenario’s voors en tegens bekeken en 
besproken. Scenario 1 blijft de voorkeur.  
4a. Notitie groepsverdeling schooljaar 2022 scenario 1-2-3 
4b. Scenario's 4 en 5 MR groepsverdeling 2022-2023  
 

5. Studiedagen volgend schooljaar (informeren)  
De PMR heeft een dringend advies wat betreft de invulling studiedagen voor komend schooljaar. Wij informeren de 
gehele MR en Hans hierover.  
 

6. Schoolgids website (update nodig) 
Hoe staat de update ervoor vanuit het MT? 
Klein werkgroepje opgesteld, hoe nu verder? 
Vrijwillige ouderbijdrage opgenomen? 
 

7. Besloten deel (informeren)  
Personele wisselingen/zaken. Is hier op dit moment nog iets nieuws over te melden? 

 
Hans verlaat de vergadering. 
 

8. Gesprek MT/PMR over belasting (informeren) 
De PMR heeft een gesprek gehad met het MT. Wij informeren de gehele MR hierover.  

 
9. Schoolspecifieke criteria (vaststellen) 

In januari 2021 heeft de MR de volgende schoolspecifieke criteria opgesteld in het geval van gedwongen mobiliteit 
binnen de stichting. Deze is inmiddels in een vorige vergadering opnieuw besproken. Vandaag stellen we ze vast. 
9a. Schoolspecifieke criteria Trinoom  

Datum:   19 april 2022 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teamkamer Brink 
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10. Voorstel nieuwe opzet vergaderingen (adviseren) 

We hebben van het MT hierover een notitie ontvangen. Wat vinden wij hiervan en wat is het advies? 
10a. Voorstel vergaderingen 2022-202 

 
11. Notitie hoofdluisbeleid (adviseren)*  

We hebben van Hans een notitie over het hoofdluisbeleid gekregen.  
11a. HOOFDLUISBELEID TRINOOM mei 22 

 
12. Ingekomen stukken (informeren)* 

12a. vacature Trinoom definitief 
12b. Ingekomen mail JvH over tevredenheidsonderzoek  
12c. Ingekomen mail JvH over broer-zusfoto  

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

13a. GMR agenda van 11 april 2022  
 

14. Rondvraag  
 
15. Volgende vergadering en sluiting  

 


