
 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  
 
Inleiding   
De Wet Medezeggenschap Scholen verplicht de MR elk jaar een jaarverslag op te stellen over 
de werkzaamheden van de MR. Hier volgt het jaarverslag van het schooljaar 2021-2022.   
   
De samenstelling van de MR    
De MR bestond gedurende het schooljaar 2021-2022 uit 8 leden; 4 vertegenwoordigers van 
het team, en 4 vertegenwoordigers uit de oudergeleding.   
  
Namens het team:   Diny van Lubeek (voorzitter) 

Marieke Robben (secretaris) 
Marianne Toonen (2e Penningmeester)  
Esther van Ruitenbeek 

Namens de ouders:   Jasper Kersten (vertegenwoordiger GMR) 
Carla Brom 
Eva Jaspers 
Mark Arntz (penningmeester)  

 
Vergaderingen   
In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 8 reguliere vergaderingen gehad.  Vier vergaderingen 
hebben fysiek kunnen plaatsvinden en vier vergaderingen zijn via teams gevoerd i.v.m. 
corona. In kleine en wisselende samenstellingen zijn eveneens onderwerpen door ouders en 
teamleden voorbereid en uitgewerkt. Namens het MT is Hans Velvis, directeur De Trinoom, 
aanwezig geweest bij deze vergaderingen. De korte lijn naar het schoolbestuur (MT) heeft 
bijgedragen aan het efficiënt functioneren van de MR.    
 
De secretariële ondersteuning van de MR is gedaan door Ester Jacobs. De agenda komt circa 
twee weken voor aanvang van de vergadering op Teams. Tussentijds kunnen er aanvullingen 
gedaan worden, tot één week van tevoren, dan wordt de agenda definitief. 
 
 
Communicatie   
De MR heeft als medezeggenschapsorgaan de noodzakelijke behoefte te communiceren met 
vele partijen zoals MT, leraren, ouders, GMR en OR. Behalve officiële contactmomenten heeft 
de MR op informele manier contact onderhouden met het MT. Een van deze informele 
momenten is het regulier overleg tussen MT (Hans) en voorzitter en secretaris (Diny en 
Marieke) geweest. Richting het team en de oudergeleding heeft de MR gebruik gemaakt van 
notulen, mededelingen en voorstellen in het Team-informatief en in de PLG’s, als 
ook mededelingen in de digitale nieuwsbrief.   
  
Jasper Kersten heeft namens De Trinoom plaats genomen in de GMR, de overkoepelende MR 
van de Stichting Kans & Kleur, waar net als alle andere basisscholen in Wijchen, ook 
De Trinoom onderdeel van uit maakt.   
  



Voor de school is het waardevol dat er tussen de beleidsontwikkeling (het aandachtsveld van 
de MR) en de activiteiten in de klas (aandachtsveld ouderraad) een wisselwerking is. Die moet 
er immers voor zorgen dat signalen kunnen worden omgezet naar beleid of activiteiten. Waar 
nodig is er contact geweest tussen vertegenwoordigingen van de OR en MR, om elkaar te 
versterken en te ondersteunen.   
  
 

Thema’s   
Het afgelopen jaar zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken:   
 
Aanpassing en Goedkeuring Huishoudelijk reglement  
Er zijn kleine aanpassingen gekomen t.a.v. het reglement en goed gekeurd. 
 
Werkverdelingsplan: 

De secretaris, Marieke Robben, heeft veel werk verricht om het werkverdelingsplan af te 
krijgen. Het plan is een "levend “document geworden. Bij het team kwam het taakbeleid en 
pauzeregeling naar voren als punten die nog aandacht moeten krijgen. Deze punten zijn 
teruggekomen in de PLG's en de PMR had hierin een communicerende rol richting het team. 
Het werkverdelingsplan is door 94,5 procent van de teamleden goedgekeurd. De PMR is 
“documenteigenaar “. 
 
Sollicitatie Procedure Teamleider, IB-er en leerkracht jaarklas. 
De MR  heeft deelgenomen aan de sollicitatiegesprekken. 
 
NPO-middelen. 
De schoolscan is gemaakt en deze is door IB-er Maike Meilink toegelicht. Het plan bevat de 
volgende punten: Automatiseren, kangoeroegroepen, executieve vaardigheden en motoriek. 
Het tijdspad van het plan is twee jaar, wat inhoudt dat alle doelen uit dit plan aan het einde 
van het tweede jaar gerealiseerd wensen te zijn. Het plan wordt tussentijds geëvalueerd en 
bijgesteld.    
  
Cursus MR 
De leden van de MR hebben een tweetal cursussen gevolg. Cursussen communicatie en 
financiën. De cursussen hebben inzichten gegeven die wij als MR goed kunnen toepassen.  
 
Begroting Trinoom. 
De begroting is uitgebreid besproken en toegelicht. Er gaat meer geld naar ICT, de kosten 
bleken de afgelopen jaren niet dekkend te zijn. In de begroting is opgenomen dat de NPO-
gelden aflopen. Hoe het in de toekomst gaat met de NPO-gelden is nog onduidelijk. De MR 
heeft ingestemd met de begroting. 
 
Het formatieplan  
Het formatieplan is uitgebreid besproken. Er lagen meerdere opties op tafel. De MR heeft een 
extra overleg gehad om tot een besluit te komen. Dit kwam mede doordat de MR te laat is 
meegenomen in het proces.  De MR heeft een overleg gehad met het MT en alle kartrekkers. 
Er komen combinatie groepen in de jaarklas. De MR stemt in met de kanttekening te borgen 
voor een duurzame (lange termijn) keuze. 
 
Corona 



De kinderen hebben 1 week langer vakantie gehad voor de kerst. Er is in deze week weer 
noodopvang geweest. Na de kerstvakantie waren de kinderen weer op school. Bij een 
positieve test bleven kinderen en personeel 5 dagen thuis.  Het MT heeft een protocol ziekte 
en vervanging bij corona opgesteld.  Het protocol is besproken en op enkele punten aangepast 
en goed gekeurd. Het hybride onderwijs, deed zijn intrede. Het hybride onderwijs is voor 
kinderen die na een positieve test thuis zitten. Het is door een aantal leerkrachten 
uitgeprobeerd en is geëvalueerd einde schooljaar. Het hybride onderwijs wordt door zowel 
ouders als leerkrachten als belastend ervaren. De periode dat hybride onderwijs wordt 
gegeven is kort. Mocht het weer aan de orde zijn dan goed bekijken hoe het wordt ingezet en 
het team hierin meenemen.   
 
Financiën MR 
De zakelijke rekening van de MR zal ondergebracht worden bij de rekening van de Trinoom. 
De kosten van de zakelijke rekening zijn erg hoog en staan niet in verhouding met het gebruik 
van deze rekening.  Bij wisseling van de penningmeester is er veel geregel nodig om het over 
te zetten naar de nieuwe penningmeester.  
Het overzetten naar de rekening van de school loopt nog.  
 
Gesprek  MT en PMR. 
De PMR  heeft met het MT een gesprek gehad over de belasting van het personeel.  Hier waren 
helaas niet alle MT leden bij aanwezig. Wij hebben onze zorgen uitgesproken. Na het gesprek 
is op sommige momenten zichtbaar dat een IB-er of MT lid tijdelijk ondersteunt.   
 
Overige onderwerpen  
Daarnaast zijn er onderwerpen besproken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van 
zaken in de school zoals: Studiedagen volgend schooljaar, schoolgidswebsite, school 
specifieke criteria, gym uren volgend schooljaar en vergaderstructuur. 
   
Voor een uitgebreidere toelichting op de onderwerpen verwijzen wij naar de MR notulen. 
Deze zijn openbaar en te raadplegen via de website van de school.  
 
Namens de MR, 
Diny van Lubeek  
 


