
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 27 mei 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 
Thuis via Teams 

Afwezig m.b.   -    
 

 
1. Opening en vaststellen agenda* 

We gaan de punten to the point behandelen, vergaderen via teams is toch intensiever dan 
“normaal”. 
 

2. Goedkeuren notulen en actiepuntenlijst d.d. 5 maart en 23 april jl.* (vaststellen) 
 

3. Vacature teamleider* (informeren) 
Stand van zaken, opzet, sollicitaties, etc.  

 
4. Werkdrukverlagende middelen (informeren) 

Hans: Update, inzet volgend schooljaar, budget? 
 
5. Werkverdelingsplan (informerende fase) 

Hans: Stand van zaken, PMR is in gesprek geweest met Hans 
 

6. Besloten deel: 
 
Hans verlaat de vergadering. 
 
7. Verkiezingen* (informeren en vaststellen) 

Stand van zaken, tijdspad (Elke en Wencke) 
 

8. Coronatijd 
Hoe is de ervaring van de afgelopen tijd (schoolgerelateerd)? 

 
9. Mededelingen en ingekomen stukken (informeren)* 

- Fotomoment verplaatsen we naar volgend schooljaar (als mogelijk) 
- Oudergesprekken, notitie, enquête, jaarplanning en nieuw voorstel 
- Ingekomen mail 
 



 Openbare basisschool 
 
 De Trinoom 
 
  MedezeggenschapsRaad 
 
 
Pagina : 2    
  Agenda Medezeggenschapsraad 29 juni 2016    
 

* 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.  

10. OR/GMR laatste notulen en agenda* (informeren) 
Zijn er vragen en/of opmerkingen over de documenten van de OR/GMR? 
- OR agenda en notulen 3 februari 2020 
- GMR agenda en stukken van 18 mei 
 

11. Rondvraag  
 

12. Volgende vergadering (23 juni, laatste vergadering) en sluiting  


