
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  

Bijbehorende stukken zijn allemaal te vinden in Teams.  

Map: 1920 Vergaderingen 2019-2020 

> Eerstvolgende MR vergadering (agenda, stukken) 

 

Afspraak: definitieve agenda is een week van tevoren te vinden in teams.  

AGENDA 
 

Onderwerp :  Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 

Aanvang 

Einde 

: 

: 

: 

Woensdag 18 september 2019 

19.30 uur 

21.30 uur 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Genodigden  

 Diny    (voorzitter en vertegenwoordiger team) 

Marieke  (secretaris en vertegenwoordiger team) 

Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 

Wencke  (vertegenwoordiger team) 

Francien  (vice-voorzitter en vertegenwoordiger ouders) 

Elke   (1ste penningmeester en vertegenwoordiger ouders) 

Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 

Rick   (vertegenwoordiger ouders) 

Hans (directeur Trinoom) 

Notulist 

Locatie 

: 

: 

 

Ester Jacobs 

Lerarenkamer hoofdgebouw 

Afwezig m.b.       
 

1. Opening en vaststellen agenda  

Diny is de voorzitter, Ester notuleert. Agenda is vastgesteld. 

De agenda komt circa twee weken voor aanvang van de vergadering op Teams. Tussentijds 

kunnen er aanvullingen gedaan worden, tot één week van te voren, dan wordt de agenda 

defintief.  

 

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 16 juni jl. (te vinden in Teams) 

 We houden eerst een voorstelrondje en de nieuwe leden en notulist worden welkom geheten. 

• Actiepunt Marco m.b.t. het maken en plaatsen van het jaarverslag moet nog worden opgepakt. 

Van het jaar 2018/2019 volgt deze nog, die van 2017/2018 komt hierbij te vervallen. Marianne 

neemt dit stuk over. Komt in concept in teams voor de eerstvolgende vergadering. 

• (4) Op dit moment is er nog geen dader bekend van het ruiten ingooien incident. Dit komt 

mede doordat politie wijchen dergelijke zaken overdraagt aan Nijmegen en dergelijke zaak 

daar niet de hoogste prioriteit heeft. Freek, wijkagent wijchen heeft hier met regelmaat 

contact over met Hans. Betaling komt uit de vandalismepot. 

• Het budget voor de aanmelding(en) van de cursussen (vanuit GMR) zitten nog niet in de 

begroting. Elke zal deze er nog aan toevoegen en daarna deze begroting en die van afgelopen 

jaar aan Hans overleggen.  

• (10) Werkverdelingsplan; de gesprekken met de PMR en Hans hebben nog niet plaats 

gevonden. Zou goed zijn als er een beleidsplan komt.  De PMR gaat deze gesprekken plannen. 

Het team gaat dit bespreken in de PLG. Vervolgens volgt er terugkoppling aan de MR.  

• (5) buddy’s; in de eerste week van oktober zal er een vacature uitgaan inzake de functie van 

ICT’er (Martien). De mogelijkheden voor een vaste conciërge voor de locatie op de Brink 

worden nog nader onderzocht. Mogelijk kan Tineke daar voor ongeveer 0.4 - 0.6 wtf een rol 

gaan vervullen. Over de huidge conciërge functie op de Diemewei, is Hans nog  in gesprek met 

Hennie Beimond.  

• Etentje: er volgt een nieuwe datum. 

De notulen zijn hiermee goed gekeurd.  

 

3. Taakverdeling, website 

Chantal deed dit voorheen, Marieke geeft aan dit te gaan oppakken, in afstemming met Martien. 
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Zie ook ingekomen mail in teams 

• Ingekomen stuk (mail ouder): speelplein natuurlijk uitdagend inrichten. Voorbeeld Lanteerne.  

De vraag is of dergelijk stuk binnen de MR thuis hoort. Het betreft hier een initiatief vanuit de 

gemeente en zijn subsidies aan verbonden. Dit onderwerp is binnen het MT reeds breed  

besproken. Voor alsnog zijn er te veel vereisten aan verbonden, waardoor nu besloten is dit 

niet aan te gaan.  

Marieke zal de ouder antwoorden dat het onder de aandacht is geweest, maar dat er binnen 

de trinoom niet voldoende ruimte voor is. 

• Kinderen kwamen na een warme dag oververhit en bleek thuis van school. Tijdens een 

kennismakingsavond werd het ook voor ouders duidelijk dat de ruimtes op school, tijdens 

warme zomerdagen, erg warm en moeilijk te ventileren zijn. Hans geeft aan dat er 

klimaattechnisch helaas niks aan te doen is. De school die dag sluiten is alleen mogelijk, mits 

deze dag elders ingehaald gaat worden. Airco’s zijn niet mogelijk. Het probleem wordt erkend, 

maar helaas is de school met handen en voeten gebonden. De Brink is niet ingericht voor 

situaties boven de 25 graden. Diemewei ligt zelfs nog lager. Voor een oplossing zal dit 

besproken moeten gaan worden met de Gemeenteraad. Afgesproken is het onderwerp 

klimaatbeheersing GMR breed te bespreken.  Rick checkt de knmi hoeveel warme dagen er de 

afgelopen jaren zijn geweest en geeft terugkoppeling binnen de MR. 

• Op verzoek van Hans bij het maken van de agenda de agendapunten waarbij zijn aanwezigheid 

gewenst is, deze vooraan te plaatsen. Tevens het verzoek de optie ter instemming, advisering 

en vaststelling toe te voegen. 

 

5. OR/GMR laatste notulen en agenda (te vinden in Teams) 

Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 

- OR agenda van 4 september 

- OR notulen van 27 juni 

Er blijkt twijfel/onduidelijkheid te zijn over welke groepen wel en niet op kamp gaan. Komend 

schooljaar gaat groep 7/8M sowieso tesamen op kamp. Mogelijk komt hier op termijn wel 

beweging in, daar er goed gekeken gaat worden waar het beste op aan te sluiten, groepsbinding, 

of kennismaking.  

- GMR notulen van 19 juni 

 

6. Model jaarplanning MR (te vinden in Teams) 

Prettig om dit model te handhaven en daarbij de evaluaties goed te waarborgen. 

 

7. Besloten deel 

 

8. Werkdrukverlagende middelen 

Update: over 2 weken heeft Hans het eerste controlegesprek inzake de begroting met de 

controller. Mogelijk volgt er een extra investering in onderwijs assistent(en). Tevens komt er 
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

waarschijnlijk medio de herfstvakantie uitbreiding m.b.t. bewegingsonderwijs.  

 

9. MR schooljaar 2019-2020 

Vaststellen vergaderdata 

De freqeuntie ligt om de 6 weken. Gewenst is om wisselende avonden te hanteren.  

Week 44; maandag 28 oktober  

Week 50; donderdag 12 december (notulist afwezig) 

Week 4; dinsdag 21 janauri 

Week 10; donderdag 5 maart 

Week 16; woensdag 15 april 

Week 22; woensdag 27 mei 

Week 27; maandag 22 juni   

 

10. Afscheid oud-leden / lief en leed 

Wat leggen we vast in het Huishoudelijk Reglement? 

Bij een afscheid is er een bedrag van 25 euro te besteden. 

Elke past dit op de begroting aan. Dit opnemen in het reglement. Diny en Marianne geven aan 

een bloemetje bij Stefanie te willen brengen en kopen de afscheidspresentjes.  

 

11. Rondvraag  

Opening van school bleek rommelig te zijn verlopen. Vraag is of deze niet op het einde van de dag 

i.p.v. begin van de dag gedaan moet worden. Duidelijk is dat er goed naar gekeken moet worden, 

omdat gebeleken is dat deze opening nu twee jaar op rij niet erg gestructureerd verlopen is.  Ook 

is duidelijk dat deze opening van toegevoegde waarde is en moet blijven bestaan.  

 

12. Volgende vergadering en sluiting 2019. 

Sluiting 21.27 uur. Volgende vergadering maandag 28 oktober 19.30 uur locatie Diemewei. 

 

ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 

Jaarverslag 2018-2019 maken en op de website plaatsen Marianne 19-06-2019 28-10-2019  

Jaarverslag 2017-2018 Marco 19-06-2019 vervallen 

Oudergesprekken, oppakken en terugkoppelen binnen de MR Hans 18-9-2019 28-10-2019 

Cursusgelden (GMR) toevoegen op begroting Elke 18-9-2019 28-10-2019 

Gesprekken werkverdelingsplan plannen en daarna terugkoppelen PMR en Hans 18-9-2019 28-10-2019 

Contact met Marco over nieuwe datum etentje Elke 18-9-2019 28-10-2019 

Nieuwe datum uit via datumprikker voor het etentje Elke 18-9-2019 28-10-2019 

Aanpassen en update website Marieke  18-9-2019 28-10-2019 

Ouder antwoorden m.b.t. speelplein uitdagend inrichten Marieke 18-9-2019 28-10-2019 

Klimaatbeheersting GMR breed oppakken Jasper 18-9-2019 28-10-2019 

Peiling knmi aantal warme dagen en terugkoppeling aan MR Rick 18-9-2019 28-10-2019 

Notitie oudergesprekken zoals door en met Hans 

gecommuniceerd doorzetten naar de gehele MR.  

Hans 19-06-2019 28-10-2019 
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

Agenderen PLG oudergesprekken Diny/Hans 18-9-2019 28-10-2019 

Komend schooljaar moeten tijdstippen oudergesprekken en 

kinderen wel/niet erbij snel op de agenda binnen het team (eerste 

PLG!). 

Hans 19-06-2019 28-10-2019 

PMR gaat in gesprek met Hans over het werkverdelingsplan. Op 

de agenda eerste PLG laten zetten.  

PMR 19-06-2019 18-09-2019 

Aanpassen begroting voor afscheidspresentje Elke 18-9-2019 28-10-2019 

Bloemetje voor Stefanie een aanschaf afscheidspresentjes Marianne en Diny 18-9-2019 28-10-2019 

                 

 

 

  VERGADERSCHEMA 2019-2020 
 

Data 2019-2020 Onderwerpen (mede o.b.v. art 7 MR reglement; jaarplan) 

Wo 18 september 

2019 

Vaststellen huishoudelijk reglement, incl. zittingstermijnen 

Afgevaardigde voor GMR vanuit oudergeleding 

Vaststellen vergaderrooster MR 

Taakverdeling binnen de MR 

Ma 28 oktober 2019 Jaarverslag 2018-2019 vaststellen 

Vaststellen huishoudelijk reglement, incl. zittingstermijnen 

Vaststellen jaarplanning MR 

Vaststellen jaarbegroting MR 

Do 12 december 2019 Tijdstip oudergesprekken 

Werkverdelingsplan 

… januari 2020 Begroting school (ter informatie) 

Instemmen schoolplan 2019-2023 

… maart 2020 Verkiezing MR leden 2020-2021 nodig? 

 

… mei 2020 Formatieplan 2020-2021 (Hans & instemming personeel) 

… juni 2019 Schoolgids 2020-2021 (Hans & instemming MR) 

Initiëren schrijven MR jaarverslag 2019-2020 (voorzitter) 

Instemmen jaarplan 2020-2021 (gezamenlijk) 

Begroting 

 

Nieuw vergaderschema 2020-2021, incl. planning: 

- OR begroting en bestemming ouderbijdrage (instemming ouders) 

- MR etentje (oude/nieuwe MR leden: afscheid/welkom) 

- Actualisering art.5 MR reglement (MR leden) na verkiezingen 

- 1e vergadering doorlopen art.7 MR reglement (Jaarplan) 

 

Vaste agendapunten Update werkdruk verlagende (werkplezier verhogende) middelen 

GMR 

OR 

Signalen / communicatie achterban? 

                                                


