
 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 2019-2020.   
   
De samenstelling van de MR    
De MR bestond gedurende het schooljaar 2019-2020 uit 8 leden; 4 vertegenwoordigers van 
het team, en 4 vertegenwoordigers uit de oudergeleding.   
  
Namens het team:   Wencke Muskens  

Diny van Lubeek (voorzitter) 
Marieke Robben (secretaris) 
Marianne Toonen (2e Penningmeester)  

Namens de ouders:   Jasper Kersten (vertegenwoordiger GMR) 
Elke Gijsbers (Penningmeester)   
Rick van den Helder 
Francien Mels (vicevoorzitter) 

 
Vergaderingen   
In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR 8 reguliere vergaderingen gehad.  Vijf vergaderingen 
hebben fysiek kunnen plaatsvinden en drie 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: 

Door MR ingezien en goed gekeurd. Under construction Wat missen we nog? 
 Schoolgids voor leerkrachten 
 Schooltijden personeel  
 Opslagfactor 
 Besteding werkdrukverlagende middelen 
 Protocol ziekte/vervanging 
 Studiedagen data 
 Welke groepen-leerkrachten-dagen (meer 

overleg hierover ook in het team, 
transparanter) 

 Taakverdeling/taakbeleid 
 Studiedagen invulling 
 Vergaderstructuur 
 Evalueren werkdruk verlagende 

middelen/eventplanner 
 Welke groepen-leerkrachten-dagen 

(meer overleg hierover ook in het 
team, transparanter) 

 Jaarplan 2020-2021 
 

 Inzet onderwijsassistenten en 
OOP plus taken 

 Evalueren werkdruk verlagende 
middelen/eventplanner 

 Pauzeregeling leerkrachten 
(mogelijkheid tot half uur, geen 
taakurenkorting) 

 Taakuren stagiaires 
 Dagen tot 12 uur/studiedagen 

etc. minder uren ingepland 
Dit schooljaar zijn we bezig geweest met het werkverdelingsplan. In het overzicht is te zien hoe ver 
we nu staan. Het werkverdelingsplan zal een levend document worden. En regelmatig ter sprake 
komen in de MR.  
 
Sollicitatie Procedure Teamleider en ICT-er.  
Dit schooljaar hebben we 3 sollicitatieprocedures gehad. Tweemaal voor een teamleider 
bovenbouw en 1 maal voor de ICT-er. Elke Gijsbers en Diny van Lubeek hebben in de BAC 
(Benoemings Advies Commissie) gezeten. 
 
Werkdrukverlagende middelen. 
De werkdrukverlagende middelen zijn dit schooljaar regelmatig besproken. Er zijn daar waar 
nodig was aanpassingen gedaan.  
De middelen zullen de komende jaren minder worden en daar zal het team en MR in 
meegenomen worden.  
 
Oudergesprekken. 
Er is een notitie gekomen t.a.v. de oudergesprekken. De invulling en tijden van de 
oudergesprekken komen aanbod. De meningen liggen niet op een lijn. Er wordt een enquête 
uit gezet onder ouders en leerkrachten. De enquête is in maart 2020 uitgezet. Door de corona 
periode is er nog geen besluit gevallen t.a.v. de notitie. Dit zal volgend schooljaar terug komen. 
 
Cursus MR 
De gehele MR heeft de basis cursus gevolgd. De cursus werd als zeer nuttig ervaren.  
 
Notitie BHV 
Het voorstel is dat alle medewerkers opgeleid worden als bedrijfshulpverlener tijdens een 
studiedag. Mochten er vanuit individu (lichamelijk of geestelijk) bezwaar zijn om geen BHV 



cursus te willen volgen, moet dit bespreekbaar zijn. De notitie is besproken in de PLG’s  De 
MR heeft hierbij ingestemd. 
 
Het formatieplan  
Het formatieplan 2020-2021 is besproken en goedgekeurd.  
 
Schoolplan 2020-2024 
Het schoolplan is besproken. Er zijn enkele kleine aanpassingen gekomen en hierna heeft de 
MR ingestemd met het schoolplan. 
 
Begroting Trinoom. 
De begroting is uitgebreid besproken en toegelicht. De MR heeft ingestemd met de begroting. 
 
Verkiezingen MR leden. 
Marieke Robben is aftredend en herkiesbaar. Er zijn vanuit het team geen nieuwe kandidaten 
en Marieke is herkozen.  
Francien Mels is aftredend en niet herkiesbaar. Er is een verkiezing uitgeschreven onder de 
ouders en Eva Jaspers stelde zich beschikbaar, aangezien er geen tegenkandidaten waren is 
Eva de nieuwe vertegenwoordiger vanuit de oudergeleding. 
 
Corona. 
De scholen gingen per 16 maart 2020 dicht. De noodopvang is gedaan door leerkrachten en 
stagiaires. Het thuisonderwijs is binnen een week opgezet. Binnen korte tijd is er een 
programma opgezet zodat alle kinderen thuisonderwijs konden genieten.  
 
11 mei gingen de scholen weer gedeeltelijk open. De kinderen gingen in cohorten naar school, 
hierdoor genoten de kinderen tijdelijk 50% onderwijstijd. De school heeft zich gehouden aan 
de maatregelen gesteld door de Rijksoverheid en het RIVM. 
 
Per 1 juni was de school weer helemaal open voor kinderen. Vele maatregelen bleven van 
kracht. Wat betreft de cito toetsen aan het eind van het schooljaar is er per jaarlaag een keuze 
gemaakt in wat wel en niet is afgenomen. 
De MR heeft daar waar mogelijk meegedacht en is op de hoogte gehouden van de 
veranderingen en maatregelen. 
 
OR 
De penningmeester, Paul Müskens heeft in de laatste vergadering de begroting van de OR 
toegelicht. 
 
Overige onderwerpen  
Daarnaast zijn er onderwerpen besproken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van 
zaken in de school zoals: de opening van het schooljaar, de klimaatbeheersing op de school, 
inschrijvingen van nieuwe leerlingen. 
   
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  
 


