
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.  

NOTULEN concept 
 

Onderwerp :Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 

Aanvang 

Einde 

: 

: 

: 

Donderdag 12 december 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) 

Francien  (vicevoorzitter en vertegenwoordiger ouders) 

Elke   (1ste penningmeesters en vertegenwoordiger ouders) 

Jasper   (GMR en vertegenwoordiger ouders) 

Rick   (vertegenwoordiger ouders) 

Hans (directeur Trinoom) 

Notulist 

Locatie 

: 

: 

 

Elke  

Lerarenkamer gebouw De Brink 

Afwezig m.b.   Ester  

Wencke  

Hans 

   

 

1. Opening en vaststellen agenda  

Elke notuleert. 

 

2. Goedkeuren notulen en actiepuntenlijst d.d. 28 oktober jl.* (vaststellen) 

Notulen en actiepunten zijn vastgesteld. 

 

3. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 

- De inzet is een lopende trein. 

- De inzet van Jeroen op dinsdag en donderdag voor 0.4 verloopt goed.   

- Gym is na wat aanpassingen naar tevredenheid geregeld.  

Komend schooljaar goed bekijken welke werkdrukverlagende middelen vanuit de overheid en 

vanuit de stichting beschikbaar zijn.  

 

4. BHV * (informeren, meningvormende fase; januari instemmen) 

Het voorstel is dat alle medewerkers opgeleid worden als bedrijfshulpverlener tijdens een 

studiedag.  BHV scholing wordt nu niet gefaciliteerd voor desbetreffende medewerkers. Mochten 

er vanuit individu (lichamelijk of geestelijk) bezwaar zijn om geen BHV cursus te willen volgen, 

moet dit bespreekbaar zijn.  

Advies aan Hans is om de notitie zorgvuldig te bespreken met alle teamleden.  

 

5. Concept formatie 2020-2021 (verkennende fase) 

Binnen de begroting is er een instroomgroep (34e groep) opgenomen. Voor nu staat de vacature 

uit, januari zijn de sollicitatie-gesprekken voor deze groep. Vraag is hoe de exacte invulling eruit 

ziet qua tijden gezien de ruimte van de Eerste Stap wordt gebruikt. De aanvraag voor 2 

noodlokalen is naar de Gemeente gestuurd.  

 

6. Besloten deel (informeren) 

 

7. Huishoudelijk reglement 2019-2020* (vaststellen) 

Bij dezen vastgesteld.  

 

8. Cursusaanbod MR, wensen (vaststellen) 
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

Voor het cursusaanbod, zie: https://www.aobmedezeggenschap.nl/cursussen/ 

Vraag vanuit GMR: is er behoefte aan een cursus communicatie?  

Wens is om begin volgend schooljaar de cursus communicatie met de gehele MR te volgen. 

Marieke mailt dit naar Susan.  

 

9. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren) 

- Mailgroep aanmaken MR is akkoord.  

- Voorstel om foto van MR-leden op website te plaatsen of in de hal bij de hoofdingang om 

bekendheid en zichtbaarheid te vergroten. Liever niet op de website, binnen school mag. Elke 

vraagt nog na vanuit haar werk/zichtbaarheid. 

 

10. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 

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

opmerkingen.  

- GMR agenda van 25 november, geen punten die hier besproken dienen te worden.  

 

11. Etentje MR (vaststellen) 

Donderdag 9 januari is de datum waarbij alle afscheidsnemende MR-leden kunnen.  

Meneer Smit om 18.30 uur. Marieke informeert vertrekkende leden en reserveert. 

Marianne regelt de afscheidskadootjes.  

 

12. Rondvraag  

MR vergadering van maandag 22 juni verzetten naar dinsdag 23 juni. Is dit voor iedereen 

akkoord? Volgende vergadering de datum vaststellen.  

Sinterklaasviering was erg leuk om te zien vanuit ouders.  

 

13. Volgende vergadering en sluiting  

- Enquete rondom oudergesprekken 

- Schoolgids voor leerkrachten 

- Begroting  

- Verloop personeel Trinoom onder de loep nemen. 

 

De volgende MR-vergadering vindt plaats op 21 januari 2020, teamkamer de Brink. De vergadering 

wordt gesloten.  
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* = Stukken gaan hierbij 

** = Stukken reeds in uw bezit 

*** = Stukken volgen nog 

ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 

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

Aan Susan terugkoppelen cursus MR voorkeur Marieke 12-12-2019 21-01-2019 

Voorstel enquete inhoud oudergesprekken Marianne en Elke 12-12-2019 21-01-2020 

Gesprekken werkverdelingsplan PMR en Hans 18-9-2019 21-01-2020 

 

 

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 

21 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? 

 


