
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 
 

Onderwerp :Vergadering MedezeggenschapsRaad  Datum 
Aanvang 
Einde 

: 
: 
: 

Donderdag 5 maart 2020 
19.30 uur 
 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genodigden  

 Diny    (voorzitter en vertegenwoordiger team) 
Marieke  (secretaris en vertegenwoordiger team) 
Marianne  (2de penningmeester en vertegenwoordiger team) 
Wencke  (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 

: 
: 
 

Ester 
Lerarenkamer gebouw De Brink 

Afwezig m.b.   Marianne    
 

1. Fotomoment MR 
Wordt verplaatst 
 

2. Opening en vaststellen agenda* 
Rick wordt gefeliciteerd met de geboorte van zijn zoontje.  
Diny zit de vergadering voor en Ester notuleert. 
 

3. Goedkeuren notulen en actiepuntenlijst d.d. 21 januari jl.* (vaststellen) 
Aanvulling op punt 5 (teamleider bovenbouw); gesprekken zijn gestart en het team krijgt hierin 
de ruimte om mee te denken. Ook over de verdeling van de leidinggevenden wenst het team te 
willen meedenken. Voor de zomervakantie zal een vacature uitgezet worden. 
Notulen en actiepunten zijn hiermee vastgesteld.  

 
4. Werkdrukverlagende middelen (informerende fase) 

Bianca heeft hier nog het e.e.a. over toegelicht tijdens het directieberaad. 
De eenmalige uitkeringen van februari zullen wellicht gekort worden op de werkdrukverlagende 
middelen. We moeten hier nog even in afwachten wat het ministerie hierin beslist. De huidige 
begroting blijft voor nu in stand.  

 
5. Werkverdelingsplan (informerende fase) 

Stand van zaken; volgt nog. Er staat een afspraak met Hans, Diny en Marieke. 
 

6. Begroting Trinoom (instemmen)* 
Hans zorgt voor een versie zonder namen. 
Hans heeft bovenstaande samen met Bianca besproken en besloten om een aangepaste begroting te 
maken, welke te kunnen presenteren aan de MR. Hieruit is een beknopter plan ontstaan. Hans ligt deze 
per pagina even toe. 
De wegingen m.b.t. de leerlingen staan hier nog wel op vermeld, maar deze zijn sinds dit schooljaar niet 
meer van toepassing. Wel de NT2 leerlingen. Hiervoor ontvangt de school extra middelen. 
M.b.t. het kopje “personeel” wordt verwacht volgend jaar wat lager uit te komen.  
Ten aanzien van de leerlingaantallen is bij de prognose de nieuwe school nog niet meegenomen.  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

De verwachting is wel dat hierdoor terugloop zal zijn op de Trinoom. Dit zal terug te zien zijn in het plan 
van 2020/2021. 
De MR stemt hierbij in. Marieke laat dit Hans officieel weten. 
 
Elke vraagt hoe het zit met de begroting van de MR. Elke mailt dit Hans en Hans zorgt voor de verdere 
afhandeling.  

 
Schoolplan 2020-2024 (instemmen)* 
Is aangepast. De MR stemt hierbij in. Marieke laat dit Hans officieel weten. 
Diny gaat deze ondertekenen en mailt de instemming aan Hans.  
 

7. Besloten deel (informeren) 
 
Hans verlaat de vergadering. 
 

Schoolgids voor leerkrachten (instemmen)* 
Is aangepast en de MR stemt hierbij in. Marieke laat dit Hans officieel weten. 
 

8. Notitie oudergesprekken (informatie verzamelfase)* 
Enquête uitzetten; planning 
Deze zal via Parnassys worden uitgezet aan de ouders. Ouders ontvangen hiervan per mail een link. 
Wencke en Marieke verzorgen dit alles en zullen ook de uitslagen inventariseren. De uitslagen komen 
terug op de agenda. 

 
9. Verkiezingen MR 

Francien en Marieke zitten in hun 3e termijn 
- Marieke: stelt zich verkiesbaar 
- Francien: stelt zich niet verkiesbaar. Hiervoor zal een vacature uitgezet worden.  

 
10. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren)* 

Ingekomen mail: Ouder E.B. d.d. 19-2-2020 n.a.v. inschrijfmomenten voor ouderavond 
Marieke heeft reeds contact gehad met betreffende ouder.  
 

11. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR notulen van 10 december 
- OR Agenda van 3 februari 
- GMR conceptnotulen van 27 januari 
- GMR agenda en stukken van 16 maart 
 

12. Rondvraag  
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* = Stukken gaan hierbij 
** = Stukken reeds in uw bezit 
*** = Stukken volgen nog 

Er zijn geen vragen.  
 

13. Volgende vergadering en sluiting  
Sluiting vergadering 21.15 uur. Volgende vergadering woensdag 15 april 2020 19.30 uur locatie 
teamkamer Brink.  
 

ACTIEPUNTENLIJST 
 

Actiepunten Verantwoordelijk Uit notulen Deadline 
Enquete: 
12 maart: stukje via de teaminfo aan het team verspreiden 
13 maart: stukje via de nieuwsbrief aan de ouders verspreiden en 
mededelen dat deze enquete niet anoniem is 
20 maart: herinnering via de nieuwsbrief uitzetten 
16 maart: de enquete uitzetten 
27 maart: de enquete sluiten  
15 april: terugkoppeling inventarisering enquete 

Marieke / Wencke 12-12-2019 15-04-2020 
 

Vacature vertegenwoordiger ouders en vice voorzitter MR 
uitzetten (zie dossier MR verkiezingen) (voorkeur Montessori) 

Elke en Wencke 05-03-2020 15-04-2020 

Stukje in de teaminfo dat Marieke zich verkiesbaar stelt Elke en Wencke 05-03-2020 15-04-2020 
Marieke en Diny plannen afspraak Hans om het 
werkverdelingsplan te besrpeken; Marieke stuurt mail naar Hans 

Marieke 21-01-2020 15-04-2020 

Marieke mailt Hans inzake het instemmen begroting Marieke 05-03-2020 15-04-2020 
Diny tekent het plan en mailt Hans over het instemmen van het 
schoolplan. Ester scant het plan in en mailt deze aan Hans. Hans 
zorgt voor de overdracht aan Hennie.  

Diny / Ester / Hans 05-03-2020 15-04-2020 

Volgende vergadering foto’s maken; wencke neemt camera mee Wencke 21-01-2020 15-04-2020 
Elke mailt Hans de begroting t.b.v. de MR, Hans overlegt dit met 
Bianca en zorgt voor de verdere afhandeling 

Elke/Hans 05-03-2020 15-04-2020 

 
 


