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

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

Jasper Kersten  (GMR) 
   Mark Arntz 
Notulist:        Ester Jacobs 
Genodigden:  Hans Velvis 
   Online: Maike Meilink 
Afwezig:   Carla Brom 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda* 

Diny opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en deelt mee dat directie eerder de vergadering 
verlaat en geeft aan dat de verkiezingen de volgende vergadering aan bod dienen te komen.  

 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 21 februari 24 maart en  jl. (vaststellen)* 

2a. Notulen 
2b. Notulen 
De notulen komen per pagina aan de orde en zijn hierbij vastgesteld. Besloten is bij de notulen van de extra 

vergadering, deze niet te delen via de site.  
 

3. NPO update* (infomeren) 
Hans licht met ondersteuning van Maike (IB’er) ons in over de stand van zaken.  
Evaluatie plannen.  
3a. Plan NPO (reeds besproken en gezien, hierbij nogmaals ter info) 
 
Automatiseren:  
bij dit punt is afgeweken van het huidige plan. Zo is de zorgvergadering uitgesteld i.v.m. de huidige werkdruk op dit 
moment bij collega’s. Dit punt komt daarom later terug. 
Automatiseren rekenen in de vorm van Garfield is succesvol. Echter de communicatie is hierin nog wat te mager 
geweest.  
Automatiseren lezen in de vorm van Bouw is ook gestart, maar wel met wat startproblemen. De tutoren hebben 
helaas niet kunnen starten, vanwege corona. Inmiddels is dit nu wel opgestart.  
Kangoeroegroepen: zijn mede door de NPO gelden in de lucht kunnen blijven.  
De stagiaire pedagogiek, heeft een plan geschreven waarin de feedback en het plan volgend jaar ook nog 
meegenomen kan worden. 
De executieve vaardigheden liggen nog wat achter op schema. De presentatie moet nog volgen. Daarnaast zal via 
Sharepoint nog naar mogelijkheden voor een goede en efficiënte manier van werken gezocht gaan worden.  
Motoriek: De kleurlessen hadden wat opstart problemen. Er was veel inval nodig, waardoor kleurlessen niet door 
gingen. Er zijn materialen aangeschaft die in de klassen en de motoriek koffer worden gebruikt. 

 
Onlangs is de evaluatie van 2021 gevuld. Het grootste gedeelte van de plannen hierin, zijn weten te behalen.  
De vraag is of deze evaluatie ook binnen het team gedeeld gaat worden. Hans gaat dit binnen het directieberaad 
inbrengen en komt erop terug.  
 

Datum:   19 april 2022 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teamkamer Brink 



De actieplannen zijn uitgezet en worden tussentijds geëvalueerd.  
 
De vraag komt of het team (bijvoorbeeld vanuit de praktijk) mee kan/mag denken over de inzet. Het gaat dan om 
gerichter in te zetten van hulpmiddelen. Hans neemt ook dit punt mee naar het directieberaad. 
 

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 

 
Er is, in overleg met alle bovengenoemde partijen, gekozen voor Scenario 1, met de kanttekening te borgen voor 
een duurzame (lange termijn) keuze. 
Halverwege maart aankomende schooljaar zal het MT de nieuwe groepsverdeling klaar hebben, zodat deze 
vroegtijdig binnen de MR opgenomen en besproken kan worden.  
 
PMR: stemt in 
OMR: adviseert positief, met de wens dit wel als duurzaam plan in te zetten en er vooraf (tijdig) juiste communicatie 
richting ouders volgt. 
 
Directie gaat per mail het MT over bovenstaande informeren, zodat er spoedig ruimte ingericht kan gaan worden 
om over dit nieuwe plan met medewerkers in gesprek te gaan (intrinsieke motivatie). 
De vraag komt of er te monitoren is of er verschillen komen tussen de kinderen ? Dit zal door de IB’ers in de gaten 
worden gehouden.  
 
Hans verlaat de vergadering 
 

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.  
 
PMR heeft een gesprek gehad met het MT. In het voorjaar is er een hele hoge werkdruk ervaren is. Taak 
verlichtende studiedagen zijn eraf.  
Advies van de PMR richting het MT, om de taakverlichtingsdag weer in te zetten. 
Marieke mailt het MT over bovengenoemde.  
 

6. Schoolgids website (update nodig) 
Hoe staat de update ervoor vanuit het MT? 
Klein werkgroepje opgesteld, hoe nu verder? 
Vrijwillige ouderbijdrage opgenomen? 
 
De vrijwillige ouderbijdrage is nog niet opgenomen. Hans zorgt dat dit er volgende week in komt.   
 

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

 
8. Gesprek MT/PMR over belasting (informeren) 

De PMR heeft een gesprek gehad met het MT. Wij informeren de gehele MR hierover.  
 
Korte tijd geleden heeft een deel van de PMR met het MT (Suzanne was afwezig) om tafel gezeten. Op voorhand 
werd het als jammer ervaren dat de PMR leden vooraf niet geïnformeerd waren over de afwezigheid van Suzanne.  
Als ze dit vooraf geweten hadden, hadden ze liever de keuze gemaakt voor een andere afspraak. 
Tijdens het gesprek heeft de PMR aangegeven dat er binnen het team hoge werkdruk ervaren wordt. De PMR leden 
voelde zich gemengd “serieus” genomen. Bij sommige momenten is nu wel zichtbaar dat een IB’er of MT-lid tijdelijk 
ondersteunt.  
Een OMRlid geeft aan dat het voor de PMR mogelijk een idee is om te achterhalen wat precies het budget is voor de 
inzet van werkdrukverlagende middelen. Mogelijk heeft de PMR hier bevoegdheden in?  



Binnen de OMR wordt zich afgevraagd in hoeverre er ruimte is om in te zetten op coaching en het ondersteunen en 
begeleiden, bijvoorbeeld vanuit HRM? 
Mogelijk nog een terugkerend gesprek (in mei) plannen en daarin bovengenoemd punt in te brengen en eventueel 
met ondersteuning van derden.  

 
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 
 
Bovenstaand punt wordt jaarlijks besproken en komt volgend schooljaar weer terug.  
PMR: stemt in 
OMR: adviseert positief 

 
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 2022-2023 
 
MR adviseert positief, met het advies het punt terug te laten komen en evalueren en strikte tijdsplanning 
 

11. Notitie hoofdluisbeleid (adviseren)* 
We hebben van Hans een notitie over het hoofdluisbeleid gekregen.  
11a. HOOFDLUISBELEID TRINOOM mei 22 
 
MR adviseert positief met het advies de 1e alinea weg te laten.  

 
12. Ingekomen stukken (informeren)*  

12a. vacature Trinoom definitief 
12b. Ingekomen mail JvH over tevredenheidsonderzoek 
12c. Ingekomen mail JvH over broer-zusfoto 
 
De mails van punt 12b en c zijn vanuit de MR netjes beantwoord en daarmee afgehandeld.  

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

13a. GMR agenda van 11 april 2022  
 
De terugkoppeling van de inspectie is besproken. Men was daar verrast over, gezien de perikelen die gespeeld 
hebben. De vraag komt of de uitkomst vanuit het bezoek van de inspectie in een rapport nog naar buiten gedeeld 
gaan worden? De verwachting is, dat dit t.z.t. op de site vermeld zal gaan worden.  

 
14. Rondvraag  

 
Jasper geeft aan dat zijn termijn binnen de GMR binnenkort afloopt. Volgens de huidige regelementen mag Jasper 
zich niet verkiesbaar stellen. Suzanne zit nu namens de Viersprong in de GMR maar kan volgend jaar namens de 
Trinoom in de GMR, dit wordt nog besproken. 
Mocht Suzanne in de GMR blijven,  dan is het goed om vanuit de PMR het contact met Suzanne te borgen voor 
informatie t.b.v. de MR.  
Onderzocht gaat worden om mogelijk naar een ander systeem te gaan, waarin de “beste” mensen binnen de GMR 
aansluiten en niet meer perse per school.  
De MR gaat in gesprek en denkt mee over wie er vanuit de Trinoom als lid toetreedt binnen de GMR.  
 
Marianne: stelt zich herkiesbaar voor de MR 
Jasper: stelt zich herkiesbaar voor de MR 
Marieke maakt hiervoor een werkgroep. 
 
Mark loopt nog steeds tegen problemen aan bij de Bank. Iemand met de juiste bevoegdheid moet dit volgens de 
bank doen. De vraag is wie dit is? Mogelijk is er een machtingsformulier nodig.  



Een PMR lid vraagt hoe de OMR leden het stukje in de nieuwsbrief ervaren heeft over dat de kinderen na de gymles 
weer gaan douchen. Een PMR lid geeft aan dat men dit niet kan afdwingen. Ook wordt het qua tijdsplanning als niet 
prettig ervaren. Een alternatief is “opfrissen”. Volgens het MT wordt dit punt nog een keer ingebracht binnen het 
team. Het advies komt om dit punt bij de informatieavond mee te geven. 

 
15. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 21.25 uur. De volgende MR vergadering is op woensdag 1 juni. 
 

 
 

ACTIEPUNTENLIJST   
   

   
Actiepunten    Verantwoordelijk   Uit notulen   Deadline   
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  
   

Notitie maken voor meerjarenbegroting t.b.v. onderbouwing richting 
de stichting. Budget Inefficiënt voor 2 stromen. Mogelijk toeslag? 

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  
De verkiezingen dienen de volgende vergadering aan bod te 
komen. Marieke en Esther maken een werkgroep en pakken 
dit op. 
 

Marieke en Esther 19-4-2022 Volgende vergadering 

Gaat de evaluatie van het NPO inzet gedeeld worden binnen 
het team. En kan/mag het team meedenken over de inzet van 
de NPO gelden. 
Hans gaat deze vragen binnen het directieberaad inbrengen en 
komt erop terug. 

Hans 19-4-2022 Volgende vergadering 

Per mail MT informeren advies studiedagen Marieke 19-4-2022 Volgende vergadering 
Vrijwillige ouderbijdrage op de site plaatsen (zonder 
uitsluiting) 

Hans 19-4-2022 Volgende vergadering 

Adviezen per mail terugkoppelen richting MT: 
Punt 10 nieuw opzet vergaderingen, Punt 4 groepsverdeling, 
punt 11 hoofdluis  

Marieke 19-4-2022 Volgende vergadering 

Mail 15-4-2022 budget MR archiveren Marieke 19-4-2022 Volgende vergadering 
Marianne kijkt of ze nog kan inloggen en nog bevoegdheid 
heeft. Zo niet, dan Elke en Hans bevragen wie de bevoegdheid 
heeft over de bank van de MR?  

Marianne 19-4-2022 Volgende vergadering 

   
  
 


