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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  (penningmeester) 
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. 
De agenda is hierbij vastgesteld.  

 
2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 19 april jl. (vaststellen)*  

2a. Notulen 
De notulen komen per pagina aan de orde en zijn hierbij vastgesteld. 
 

3. NPO update* (infomeren) 
Er is gevraagd om een update van de plannen en wanneer er de mogelijkheid tot evalueren is.  
3a. Plan NPO (reeds besproken en gezien, hierbij nogmaals ter info) 
 
De opmerking vanuit de MR inzake de borging is door Maike (IB’er) toegevoegd.  
Dit punt komt op de volgende agenda terug. Marieke zal Maike voor deze vergadering uitnodigen.  
 

4. Studiedagen volgend schooljaar (informeren) 
Hans geeft aan of en hoe dit volgend schooljaar wordt meegenomen in de jaarplanning. Zie ook de 
conceptjaaragenda. Wat willen wij kwijt over de planning? Er kan geschoven worden met dingen. Studiedag 
stichting staat op een vaste dag (kermismaandag). 14/10 is een EDI-specialist al ingehuurd en op 8/12 ook iemand 
gevraagd voor Pluspunt en BHV. Verder ligt alles open. 
4a. Concept jaaragenda  
Op verzoek zijn er twee taakverlichtingsdagen opgenomen in de jaaragenda. Wel is nog even de vraag of de 
momenten die hier nu voor gepland zijn (16-11 en 6-2) praktisch genoeg gepland zijn? Wellicht dat die van 
november naar de avondvierdaagseweek (juni) verplaatst kan worden. Een aantal leden vanuit de PMR zal hier nog 
voor bij elkaar komen en een nieuw voorstel richting Edith doen.  
Het feit dat de studiedagen op diverse dagen gepland staan, wordt door de OMR als prettig ervaren.  
Vanuit de GMR is de opmerking gemaakt dat er mogelijk meer Stichting breed naar de studiedagen gekeken kan 
gaan worden? Voor nu is dit echter nog niet aan de orde.  
 

5. Evaluatie hybride onderwijs*  
In de stromen is dit inmiddels gedaan. Hierbij wat er daarvan in de notulen staat.  
Hoe zien wij als MR dit hybride onderwijs? 
5a. Evaluatie hybride onderwijs 
In beide stromen is het inmiddels besproken. Met name in de hogere groepen is het hybride onderwijs nog wel te 
doen. Echter is het maken van de huiswerk pakketten wel als belastend ervaren.  

Datum:   1 juni 2022 
Aanvang: 19:30 
Einde  21:30  
Locatie:  Teamkamer Brink 
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Vanuit de OMR wordt teruggegeven dat het toch wel als belastend voor de ouders werd ervaren, maar anderzijds 
ook omdat de periode te overzien was er minder druk op lag, dan tijdens het algehele thuisonderwijs. Ook de 
kinderen blijken zich wat sneller te vervelen en minder gemotiveerd te zijn.  
Mocht het weer aan de orde zijn, wellicht goed kijken, wanneer dit weer in te zetten en hierin het team goed mee 
te nemen.  
 

6. Gymuren volgend jaar 
Wat is de status van de in te vullen gymuren voor volgend jaar. Wij horen als team niets van dit proces. Als team 
hebben wij hier ook een (praktische) visie op. Denk aan: 
- Wettelijk verplicht om 2x 45 minuten te gymmen.  
- Vanuit de Brink een uur (!) loop- en omkleedtijd bij 2x per week gym. Gaat dus ten koste van een uur onderwijstijd.  
- Naar de  Arcus een uur (!) fiets- en omkleedtijd bij 2x per week gym. Gaat dus ten koste van een uur onderwijstijd. 
- Hoe gaan we dit roostertechnisch regelen? 
- Is er nagedacht over blokuren? 
- Loop-, fiets-, omkleedtijd ook al meetellen als beweegtijd? 
- Vanuit het hoofdgebouw wat minder tijd kwijt voor de verplaatsingen, maar ook dubbele omkleedtijden.  

 
Hoe praktisch is het plan dat er vanuit het ministerie ligt? 
Bewegingsonderwijs wordt wel als ruim omschreven, in die zin dat niet alleen de gymles als bewegingsonderwijs 
hoeft te worden gezien. Hoe zou je met het jonge kind wat kunnen gaan schuiven, om elders wat ruimte te creëren? 
Praktisch gezien is er ook niet meer fysieke ruimte (gymzalen) beschikbaar voor bewegingsonderwijs. De vraag blijft 
staan of er van de groepen die heen en weer richting de Arcus (te voet/fiets) gaan, ook al wordt gezien als 
bewegingsonderwijs? De optie om de BSO locatie Diemewei weer als gymzaal in te richten is overwogen, maar lijkt 
niet haalbaar. Het idee zou zijn om voor de groepen 5 t/m 8 vanuit de Brink, blokuren te creëren.  
 

7. Diverse vacatures  
7a. Vacature IB, wie in de BAC?  
7b. Vacature leerkracht 2,7 FTE, hoe verliepen de gesprekken? 
7c. Nieuwe vacature jaarklasleerkracht Trinoom  
7d. Toekomstige vacature directeur 
 
7a: De IB’er is een specialistische functie, waardoor het BAC zal moeten bestaan uit een collega directeur (Simone), 
een teamleider (Suzanne), de collega IB’er (Maike) en de directie (Hans). Daarnaast zal er nog iemand vanuit de MR 
aan sluiten. Marieke biedt zich hiervoor aan en zal binnen het BAC aansluiten. De inschatting is, dat het om 2 tot 3 
gesprekken zal gaan. 
7b: Er zijn met 3 collega’s gesprekken geweest. Deze gesprekken zijn positief bevonden en twee van deze collega’s 
zullen aangesteld worden. De 3e collega blijft voor alsnog vanuit de Vip pool beschikbaar. 
7c: Binnen de groepen 1/2j en 4/5j is op dit moment nog een gat te vullen.  
Inmiddels zijn er al wel positieve reacties op gekomen en deze kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een 
gesprek. De gesprekken zullen 7 en/of 9 juni zijn en Diny zal vanuit de MR aansluiten.  
7d: De vraag is hoe dit in zijn werk zal gaan? Hans ligt toe dat er een profielschets (door het team) gemaakt zal 
moeten gaan worden en dat er een BAC bij te pas zal komen. Zowel het BAC, als de bestuurder van de Stichting zal 
met de kandida(a)t(en) een gesprek hebben. Deze gesprekken komen uiteindelijk samen, waarin de bestuurder de 
beslissende stem heeft.  
Binnen de stichting wordt al wel gekeken naar een mogelijke nieuwe indeling. Waar is een directeur wenselijk en 
waar is een team(locatie)leider ook passend?  
Binnen een dergelijke procedure, heeft de MR wel zeker invloed.  
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8. Besloten deel (informeren)  

 
Hans verlaat de vergadering. 
 

9. Werkverdelingsplan  
Wat is er besproken in de PLG’s en wat zijn de opties die naar voren zijn gekomen.  

 
De pauzetijd en het taakbeleid is binnen de PLG’s besproken.  
Suggesties voor de pauzetijd: 

 Student voor docent is als optie naar voor gekomen. Een OMR lid heeft hier ervaring mee en geeft terug dat 
het als surveillant als prima inzetbaar is ervaren, maar voor langdurige inzetbaarheid niet.  

 Met minder collega’s buiten gaan lopen 
 Ouders en/of vrijwilligers in te zetten 

Suggesties Taakbeleid: 
 Zelf een lijst invullen met opties/wensen van taken  

 
10. Financiën MR  

Zakelijke rekening of bij school onderbrengen? 
10a.  CAO-PO informatie aangaande financiën MR  

 
De optie is besproken om de MR rekening onder te brengen bij de Trinoom rekening. Dit vooral omdat er bij 
wisseling van penningmeester het veel geregel oplevert en dat daarnaast de kosten voor de bankrekening er hoog 
zijn. Deze kosten staan niet in verhouding met het gebruik van deze rekening.  
Marianne gaat samen met Ester kijken hoe dit te faciliteren en Hans hier in bevragen, meenemen en om 
toestemming vragen in de opties en mogelijkheden.  

 
11. Stand van zaken verkiezingen  

Esther en Marieke lichten toe. 
 

Suzanne heeft aangegeven graag vanuit de Trinoom, binnen de GMR te willen blijven. Vanuit de PMR is dit voorstel 
als positief ervaren.  

 
12. Ingekomen stukken (informeren)*  

12a. Wat vond de OMR van de communicatie over de groepsverdeling? ) 
Verder geen ingekomen stukken. 

 
Een OMR lid is door meerdere ouders hierover aangesproken met de mededeling dat deze verdeling niet wenselijk 
is. Deze ouders zullen zich wellicht nog uitlaten aan de leerkrachten van hun kind. Wat het lastig maakt, is dat de 
ouders in het voortraject niet betrokken zijn en hierdoor niet alle scenario’s hebben kunnen afwegen, waardoor de 
boodschap bij hen anders zal zijn binnen gekomen.  
Zoals in de vorige notulen reeds besproken, zal bovenstaand punt geëvalueerd worden.   
 

13. OR/GMR laatste notulen en agenda (informeren)*  
13a. OR Agenda 12 Mei 2022  
13b. OR Agenda en notulen 9 maart 2022 concept  
13c. GMR notulen 7 februari 2022  

 
Update over de Bonte Boomhut: er is een projectgroep gestart en er is een nieuwe projectleider aangesteld. Wat de 
start van deze school voor de Trinoom in gaat houden, is nu nog niet te voorspellen.  
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De GMR heeft aangegeven dat het niet wenselijk is, als de bekostiging ten koste zal gaan van de andere scholen. Een 
startende school heeft recht hebben op subsidies, waardoor dit niet aan de orde zal zijn. Daarnaast heeft de GMR 
aangegeven betrokken te willen blijven bij dit project en de ontwikkelingen hiervan. 

 
14. Rondvraag  
 

Een OMR lid vraagt of de hoogte ouderbijdrage nog besproken moet worden: de penningmeester van de OR zal 
hiervoor voor de laatste vergadering van de MR uitgenodigd worden.   
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen. 

 
15. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 21.15 uur. De volgende MR vergadering is op donderdag 30 juni. 
 
 

ACTIEPUNTENLIJST   
   

   
Actiepunten    Verantwoordelijk  

  
Uit notulen   Deadline   

Verkeerssituatie blijven monitoren.   Hans    
   

24-09-2020   Terugkerend / nieuw 
schooljaar   

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  

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?  
1-6: Marianne kan niet inloggen.  

Marianne 19-4-2022 Volgende vergadering 

Maike uitnodigen volgende vergadering toelichting NPO Marieke 1-6-2022 Volgende vergadering 
Voorstel nieuw datum taakverlichting dag in de Roosterwijziging mail 
aan Edith 

Diny en Marieke   

Verschil in budget MR (zie tabel CAO) navragen volgende schooljaar  1-6-2022 Nieuwe schooljaar 
Opheffen rekening en Hans vragen naar mogelijkheden 
onderbrengen budget MR Trinoom 

Marianne en Ester 1-6-2022  

   
  


