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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

 

 

 

 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Trinoom 2018 - 2019  
 
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 2018-2019.  

  

De samenstelling van de MR   

De MR bestond gedurende het schooljaar 2018-2019 uit 8 leden; 4 vertegenwoordigers van 

het team, en 4 vertegenwoordigers uit de ouder geleding.  

 

Namens het team:   Monic Hermans (Secretaris)  

Diny van Lubeek 

Marieke Robben 

Marianne Toonen (2e Penningmeester) 

Namens de ouders:   Yvette Akkermans  

Elke Gijsbers (Penningmeester)  

Marco Hefti (Voorzitter) 

Francien Mels 

 

Vergaderingen  

In het schooljaar 2018-2019 heeft de MR 7 reguliere vergaderingen gehad. 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 jarenlange secretariële ondersteuning van de MR door Susan Seferiadis is halverwege het 

schooljaar door omstandigheden onverwachts beëindigd. De overige MR vergaderingen zijn 

door diverse leden genotuleerd. 

 

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 (Marco) geweest. Richting 
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het team en de ouder geleding heeft de MR gebruik gemaakt van notulen, mededelingen en 

voorstellen in het Team-informatief en PLG’s, als ook mededelingen in de digitale nieuwsbrief.  

 

Monic Hermans 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:  

 

Klimaatsysteem  

Het klimaatsysteem van beide schoolgebouwen functioneert niet optimaal. De MR deelt deze 

zorg en zal de ontwikkelingen op dit gebied actief blijven monitoren. 

 

Privacy Wet 

De MR is diverse malen door ouders bevraagd of de school soepeler om kan gaan met de 

privacy wet. De MR is van mening dat het juist goed is dat de school zich aan de privacy wet 

houdt en de wet uitvoert. De MR ziet geen reden om hier soepeler mee om te gaan. 

 

Aanpassing en Goedkeuring Huishoudelijk reglement 

De MR heeft artikel 4.5 aangepast zodat er weer sprake is van een termijnvaststelling; het is 

zeer wenselijk dat per schooljaar niet te veel MR leden tegelijk uitstromen. Dit betekent 

namelijk dat er anders te veel kennis en kunde gelijk wegvalt. De verdeling van personeel en 

ouders èn de zittingstermijnen is recht gezet. 

 

Schoolplan 2018-2019 

De MR heeft kennisgenomen van het schoolplan 2018-2019. Het nieuwe schoolplan 2019-

2023 is in ontwikkeling en zal begin volgend schooljaar worden besproken in de MR. 

 

Werkverdelingsplan 

De MR heeft kennis genomen van de opzet van het werkverdelingsplan. Om te komen tot een 

gedragen werkverdeling benadrukt de vergadering, dat het team meegenomen moet worden 

in dit traject. Dit groeimodel verdient alle aandacht. 

 

Begroting 2019-2020 

De MR heeft kennis genomen van de begroting. 

 

Inzet Werkdrukverlagende middelen 

De MR heeft ingestemd met het voorgenomen besluit om vanuit de werkdruk verlagende 

middelen een fulltime vakleerkracht gym aan te stellen, een conciërge voor MFA De Brink, een 

onderwijsassistent en taakverlichtingsdagen te creëren voor de individuele leerkracht. 
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Aanbod Engels 

De oudergeleding van de MR heeft  aangedrongen om de mogelijkheden te onderzoeken wat 

betreft het aanbieden van Engels vanaf groep 1. De MR is meerdere keren geïnformeerd over 

de voortgang van de pilot en de evaluatie ervan.  De MR is content met de implementatie van 

Engels in het onderwijsaanbod. 

 

Toetsen op Maat 

De MR heeft gekeken naar het voorstel Toetsen op Maat en de betekenis hiervan. Zij 

benadrukt dat de afname van de toets goed moet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind. 

Leerlingen met een functioneringsniveau dat een jaar lager/hoger ligt dan de groep waarin zij 

zitten, mogen een toets aangeboden krijgen van een leerjaar lager/hoger.  

 

Het formatieplan 

Het formatieplan 2019-2020 is besproken en goedgekeurd. 

 

Herinrichting MFA De Brink 

De MR is meegenomen in de ontwikkelingen en ideeën inzake de herinrichting van MFA De 

Brink t.b.v. BSO ruimte en het faciliteren van ruimte t.b.v. het onderwijs tijdens schooltijd. 

 

Protocol digitale communicatie 

Binnen De Trinoom wordt dagelijks gebruik gemaakt van de faciliteiten Parro, e-mail en 

andere digitale communicatiemiddelen. De MR is akkoord gegaan met de spelregels voor het 

gebruik en beheer zoals deze zijn vastgelegd in dit protocol. Deze richtlijnen staan op de 

website. 

 

Verkiezingen MR  

Marco Hefti en Yvette Akkermans zijn afgetreden. Hun grote betrokkenheid en deskundige 

inbreng hebben wij als bijzonder waardevol ervaren. Wij zijn Marco dankbaar voor zijn 

jarenlange inzet als voorzitter. Jammer dat we van beiden afscheid moeten nemen. Voor deze 

twee vacatures hebben zich twee kandidaten aangemeld, wat betekent dat zonder het 

uitschrijven van verkiezingen, Jasper Kersten en Rick van den Helder zijn toe getreden.  

Wencke Muskens neemt plaats in de MR. Zij vervangt teamlid Monic Hermans.  Ook Monic 

willen wij bedanken voor haar grote inzet voor zowel MR als GMR. Jasper Kersten gaat de plek 

van Monic in de GMR overnemen komend schooljaar.  

 

Sollicitatie Procedure Teamleider  

Yvette Akkermans heeft namens de MR zitting genomen in de BAC van de teamleider 

bovenbouw. 

 

Scholing MR leden 

Twee leden hebben de MR basiscursus gevolgd, twee leden een workshop voor de RvC en 

GMR. De scholing is aangeboden door de GMR. 

 

GMR                                               
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Bovenschoolse onderwerpen hebben betrekking op zaken die niet specifiek voor een school 

gelden. Vaak gaat het over zaken die op stichtingsniveau van belang zijn. In de GMR zitten 

vertegenwoordigers van de in Stichting Kans en Kleur aangesloten scholen. Voor De Trinoom 

was Monic Hermans de vertegenwoordiger binnen de GMR. Jasper Kersten (ouder) neemt dit 

komend schooljaar over.  

 

Overige onderwerpen 

Daarnaast zijn er onderwerpen besproken die betrekking hebben op de dagelijkse gang van 

zaken in de school zoals: de verkeersveiligheid rondom de school,  het naar binnen brengen 

van het jonge kind, de eerste indruk bij het betreden van het hoofdgebouw, de vormgeving 

van het eetmoment van de kinderen tijdens de lunch, de invulling van het rooster 

bewegingsonderwijs, vandalisme in en om de school etc.   

 

Het creëren van een goede rust/lunchruimte voor teamleden in het hoofgebouw, het goed 

benutten van het pauzemoment door leerkrachten en een stabielere, snelle WiFi aansluiting 

in beide gebouwen èn in de Slingert, blijven onder de aandacht. 

 

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. 

 

Schooljaar 2019 2020 

In het schooljaar 2019-2020 staan natuurlijk de jaarlijks terugkerende onderwerpen op de 

agenda. Daarnaast zal de MR zich proactief opstellen t.a.v. de huisvesting wanneer de school 

zich verder uitbreidt. Zij heeft medezeggenschap over het plaatsen van de groepen op 

locaties. Ook gaat zij nadrukkelijker inzoomen op het werkverdelingsplan van De Trinoom.  

 

In Esther Jacobs heeft de MR een nieuwe notulist gevonden, die vanaf augustus 2019 de MR 

op secretarieel gebied gaat ondersteunen. Tot slot is de MR voornemens om gezamenlijk 

gebruik te maken van passend scholingsaanbod om haar taken optimaal uit te kunnen 

oefenen. 

 

Namens de MR, 

Marianne Toonen 

 


