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Notulen MR-vergadering 

Datum: 29 november 2018
Tijd: 18:30
Plaats: ICBS de Trimaran, teamkamer 
Aanwezig: Agnetha van Brakel (Vz)

Marleen Gootjes
Sigrid Smit
Raymond den Haan
Ruud Peters (Notulist)
Marijke Bierstekker (Direc e)

Afwezig: Esther Versteeg

Onderwerp Bijlage Besluit
Opening De voorzi er opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
Rondvraag & mededelingen  Korte mededelingen:

Nieuwe onderwijsassistent
Lara is aangenomen als nieuwe onderwijsassistente 

Vanuit het bestuur
Ingrid Kraphuis is als een van de grondleggers van SARKON gestopt met werken. Zij 
heeft zich de afgelopen jaren met name bezig gehouden met HRM zaken binnen het
bestuur van SARKON.

Verder heeft Gert-Jan (Vz bestuur SARKON) een audit aangevraagd voor het bestuur.

Het leraren tekort is nu ondanks het zwangerschapsverlof van een leerkracht nog 
niet aan de orde. Echter dit kan momenteel alleen worden opgevangen door de 
flexibiliteit van het gehele team. De invalpoule binnen SARKON is leeg dus een 
langdurige uitval is momenteel (nog) niet op te lossen.

MR akkoord aanpassing vier jarenplan
De MR heeft de voorstellen aan de directie doorgegeven. De wensen van de 
Trimaran zijn doorgegeven aan SARKON.
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Rondvraag: 
Vragen over stukken (mail 6/11)
Geen vragen of opmerkingen vanuit de MR.

ARBO-ronde 
Geen vragen of opmerkingen vanuit de MR.

Gelden schoolplein 
Gelden schoolplein zijn met de sponsoring van de RABO bank en de DEKA-markt 
aardig aan het groeien. Dit schooljaar zal worden getracht aan te vangen met het 
opknappen van het beneden schoolplein.

Snappet  Marijke gee  uitleg of het Snappet (zij bijlage “Snappet op De Trimaran?”)

Door deze so ware die draait op de Chrome Books (laptops) kunnen de leerkrachten zien 
wat kinderen doen, wat hun vorderingen zijn of direct ingrijpen wanneer kinderen 
behoe e hebben aan ondersteuning of extra uitleg. Dit pakket ondersteund zowel voor 
taal als rekenen. 
Om er gebruikt van te mogen maken zullen er scholingen worden gegeven. De Windwijzer 
gebruikt deze so ware al langere jd, er zullen daarom een aantal leerkrachten gaan kijken
hoe zijn het gebruiken.

Ouderparticipatie/
Ouderbetrokkenheid 

https://www.omdenken.nl/denk
-mee/ouderparticipatie

De OR hee  een inventarisa e gemaakt bij de ouders. Vragen waren oa wie wil de school 
helpen bij het organiseren van ac viteiten en wie hebben hobby’s die de school kunnen 
helpen.
Deze gegeven wil de school in de toekomst gaan gebruiken om meer assisten e te krijgen 
bij het organiseren van ac viteiten, of om inspira e op te doen voor nieuwe ac viteiten. 
Voorbeeld als iemand als hobby schaken hee  om dan een schaaktoernooi te organiseren.

Omgangsprotocol Omgangsprotocol ICBS de 
Trimaran

Het protocol is duidelijk, het is echter nog niet definitief vastgesteld. Binnenkort zal 
het protocol nog verder worden uitgebreid. Tevens zal worden gekeken of “Rots en 
Watertraining” er in kunnen worden opgenomen, waarbij beide op elkaar afgestemd 
moeten zijn.

2e deel zonder directievertegenwoordiging
GMR GMR notulen laatste vergadering Op de GMR insite staan de notulen niet op jd klaar om gedeeld te worden in de MR 
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vergaderingen. Om die reden hebben we nog geen GMR verslagen ontvangen/besproken.

SARKON zal de bekos ging van de NIO stopze en, bij twijfel zal een leerling nog wel een 
NIO kunnen maken. Uitzonderingen zijn bv kinderen met een laag IQ, uitstroom naar 
prak jkonderwijs of leerlingen waarbij twijfels zijn welk uitstroomprofiel het beste is. 
Vraag is nu; er wordt gekeken naar leerlingen aan de onderzijde van de IQ schaal, wat 
gebeurt er met kinderen aan de bovenzijde van dit spectrum?

Ouderparticipatie/ 
ouderbetrokkenheid

Er wordt door de MR geen drempel gezien rich ng de leerkrachten of de direc e van de 
Trimaran. De laatste mede door de dagelijkse aanwezigheid van de direc e op het school.

Par cipa e zou verder kunnen worden uitgebreid door ouders bv. de school te laten 
promoten in de buurt en bij bekenden. Verdere gedachten zullen in de loop van de jd 
moeten worden uitgewerkt.

Actiepunten / onderwerpen 
volgende vergadering

Onderwerpen volgen in de agenda van de vergadering van 22 januari 2019.
 Geen extra genoemde punten. 
 Foto MR leden 

Data MR-vergaderingen:
dinsdag 02-10-2018
donderdag 29-11-2018
dinsdag 22-01-2019
donderdag 07-03-2019
donderdag 09-05-2019
dinsdag 11-06-2019

Data GMR-vergaderingen:
16 oktober 2018
13 november 2018
26 november 2018 gesprek met RvT
11 december 2018
29 januari 2019
26 februari 2019
9 april 2019
7 mei 2019
4 juni 2019


