
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 

: 

: 

: 

Maandag 28 oktober 2019 

19.30 uur 

21.30 uur 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

 

 

Toehoorder  

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 penningmeesters en vertegenwoordiger ouders) 

Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 

Rick   (vertegenwoordiger ouders) 

Renata 

Hans (directeur Trinoom) 

Notulist 

Locatie 

: 

: 

 

Ester Jacobs 

Lerarenkamer hoofdgebouw 

Afwezig m.b.   Elke 

Jasper 

 

   

 

1. Opening en vaststellen agenda  

Diny is voorzitter, Ester notuleert. Agenda is vastgesteld.  

 

2. Goedkeuren en vaststellen notulen en actiepuntenlijst d.d. 18 september jl.* 

8. werkdrukverlagende middelen: gesprek volgt a.s. vrijdag met Hans en Bianca 

Medio november volgt daaropvolgend een gesprek met Hennie, Bianca en Hans.  

11. kangoeroegroepen; volgt stukje in de aankomende teaminfo  

De notulen zijn hiermee vastgesteld.  

 

3. Besloten deel  

 

4. Werkdrukverlagende middelen 

Update Hans  

• Er volgt nog een afspraak tussen Hans, Judith, Manon en Nick. Zij gaan hier dan nog 

Inhoudelijk naar kijken. Vanuit daar zal er een voorstel volgen. Er worden nu onderling 

“grote” verschillen ervaren. Goed is om te kijken dit zo evenredig mogelijk te verdelen.  

 

 

Terugkoppeling BAC vakleerkracht bewegingsonderwijs 

• Jeroen Kornaat is na de herfstvakantie gestart en zal namens Sportservice Wijchen op 

dinsdag (Slingert) en donderdag (Arcus) werkzaam zijn binnen de Trinoom. 

 

5. Terugkoppeling BAC teamleider bovenbouw (m/v) 24 oktober j.l. 

Afgelopen donderdag hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Zijn goede gesprekken 

geweest met een 4-tal kandidaten. Morgen volgt een arbeidsvoorwaardengesprek met de nieuwe 

collega. Volgt a.s. donderdag stukje in de teaminfo. En of deze anders volgende week vrijdag een 

stukje in de nieuwsbrief.  

 

6. Vaststellen jaarverslag 2018-2019* 

Bij dezen is het jaarverslag direct vastgesteld en zal definitief worden gemaakt.  
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

Belangrijk voor de volgende verslagen, is goed te kijken naar de instemming vanuit de MR en te 

bewaken hier adequaat op in te springen.  

 

7. Vaststellen huishoudelijk reglement 2019-2020* 

1.4 is inhoudelijk wat aangepast 

5.1 kleine toevoeging 

7. paar kleine aanpassingen 

12.2 instemmingverzoeken worden vastgelegd in een instemming- en besluitenregister, deze 

wordt aangemaakt en bewaakt.  

15 en 16 zijn toevoegingen 

Enkele kleine aanpassingen zijn gedaan en hiermee is het huishouderlijk reglement tot punt 16 

direct vastgesteld en zal definitief worden gemaakt. 

Er volgt nog een aanvulling in punt 17 toehoorders en enkel dit punt zal nog op de volgende 

vergadering terugkomen ter vasstelling.  

 

8. Vaststellen MR zittingstermijnen 2019-2020* 

Bij dezen is dit punt direct vastgesteld en zal definitief worden gemaakt. 

 

9. Mededelingen en ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken en er zijn geen mededelingen.  

 

10. OR/GMR laatste notulen en agenda* 

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

- GMR notulen van 23 september (agendapunt 5c van deze notulen bespreken binnen onze MR!) 

5c Behoefte cursusonderwerpen inventariseren bij MR-en. Inmiddels hebben zich 22 personen ingeschreven voor de 
MR-basiscursus. Voor de cursus Financiën en Communicatie heeft zich tot en met heden niemand aangemeld. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de nieuwe (G)MR leden eerst de basiscursus gaan volgen in het eerste 
termijn en dan bezien of zij in het tweede termijn zich inschrijven voor Financiën en Communicatie. 

Het is wenselijk om de MR een beter op maat cursus te gaan aanbieden. De GMR verzoekt de MR-en om na te denken 

welke behoefte zij hebben en dit uiterlijk maart 2020 schriftelijk kenbaar (via gmr@kansenkleur.nl) te maken zodat 
er voldoende tijd is om bij Aob cursussen op maat in te kopen. Gestreefd wordt om dit dan in april 2020 gereed te 
hebben zodat in september 2020 de cursussen aangeboden kunnen worden. Inge vraagt of het mogelijk is dat er nog 
2 ouders aansluiten bij de basiscursus van oktober a.s.. Susan zal dit bij Aob nagaan en Inge hierover informeren. 
Actiepunt Susan. 

Dit punt komt terug op de volgende agenda.  

 

- GMR vergaderdata (aangepaste versie) 

- OR: groepsouders (ter info) 

 Niemand geeft aan, aan te willen sluiten. 

 

11. Etentje MR 

Er zal een nieuwe datum volgen via datumprikker. Hierin wordt rekening gehouden met de 

afscheidnemende mensen. Wencke pakt dit in overeenstemming met Elke op, nu Elke uitgevallen 

is.  
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

12. Evaluatie Cursus 

Deze is ervaren als duidelijk en een eye opener. Voor de MR leden goed om alles weer even 

verduidelijkd te krijgen en helder te hebben wat ter instemming en vastlegging is. De eerste 

bijeenkomst werd als prettiger ervaren. 

 

13. Rondvraag  

• Marieke: mogelijk de teamkamer van de Brink gebruiken tijdens MR-vergaderingen? 

Dit met Tineke afstemmen of het mogelijk is en of er op ditzelfde moment geen muziekles 

is.  

• BAC: wie wil er a.s. woensdag van 16.00 – 20.15 uur aansluiten? Diny geeft aan, aan te 

sluiten.  

• Elke bloemetje sturen: Marianne pakt dit op 

 

14. Volgende vergadering en sluiting  

Sluiting vergadering 21.34 uur. Volgende vergadering donderdag 12 december 19.30 uur locatie 

Diemewei. Notulist afwezig.  

 

ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 

Jaarverslag 2018-2019  op de website plaatsen  Marieke 19-06-2019 12-12-2019  

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 

Nieuwe datum uit via datumprikker voor het etentje Wencke 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 

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 tweede PLG laten zetten.  

PMR 19-06-2019 18-09-2019 

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

Bloemetje naar Elke Marianne 28-10-2019 12-12-2019 

Aan Susan terugkoppelen cursus MR voorkeur Marieke 28-10-2019 12-12-2019 

Locatie Brink afstemmen met Tineke t.b.v. de MR vergaderingen;  Marieke 28-10-2019 12-12-2019 

 


