
Notulen MR-vergadering 

Datum: 02 oktober 2018
Tijd: 18:30
Plaats: OBS de Trimaran, teamkamer 
Aanwezig: Agnetha van Brakel (Vz)

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

Afwezig: -

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

 
Rondvraag & mededelingen  Korte mededelingen:

Evalua e vijf-gelijke-dagen     model in Trimakrant  
Dank aan de ouders die hebben meegewerkt aan de evalua e. Van deze groep gee  96% aan zich 
goed te voelen bij het vijf-gelijke-dagen model. In de Trimakrant van oktober staat wordt een  
uitgebreide evalua e geschreven.

Kanjerkrant
Op dit moment is een Kanjekrant in ontwikkeling met ervaringen van de kinderen. In de krant 
vertellen de kinderen oa hoe zijn omgaan met de Kanjer training. Plan is om een Kanjerkrant voor 
iedere vakan eperiode uit te geven.
 
Start nieuwe schooljaar
Dit schooljaar is anders dan voorgaande jaren gestart. De rus ge start van het schooljaar is goed 
bevallen bij zowel de leerlingen als de docenten. 

Mededelingen vanuit het bestuur
Huiswerk
Er zal binnen de school 1 lijn worden getrokken ten aanzien van huiswerk. Momenteel wordt hier 
een visie voor uitgewerkt. Voorop staat dat de kinderen de regie krijgen en iom leerkracht en ouder 
huiswerk gaan inplannen en maken. 

 



Schoolplan Trimaran/Strategisch beleidsplan Sarkon
Momenteel loopt het schoolplan (2019-2023) en het strategisch beleidsplan SARKON (2020-
2024) niet synchroon. Vanuit SARKON is de vraag gekomen of dit synchroon kan lopen. Dit wordt 
binnen de MR besproken, na een discussie gee  de oudergeleding aan hier voor de volgende 
vergadering antwoord op te geven.  

Gelden     tbv schoolplein     
Sponsoren (oa de Rabobank) zullen in oktober uitsluitsel geven of zij geld zullen bijdragen. Verder 
komt de gebouwenbeheerder van SARKON jdens zijn ronde extra aandacht besteden aan het 
schoolplein.

Personeel
Er worden voor de aanstelling van een nieuwe onderwijsassistent sollicita egesprekken gevoerd.

Rondvraag: 
Geen

Afstemmen vergaderdata Vergaderdata, zie onderaan notulen.

Inzet werkdruk akkoord De inzet van de onderwijsassistent, die van de werkdrukgelden is aangesteld, bevalt goed. Hier 
ervaren de leerkrachten daadwerkelijk een vermindering van de werkdruk.

Leerlingaantallen
1 oktober telling/ aanmeldingen 

Dit jaar waren er op 01 oktober 150 leerlingen ingeschreven op de Trimaran. Dit zijn er 5 minder dan
01 oktober 2017. Posi ef is wel dat er alweer een aantal inschrijvingen voor dit schooljaar bij zijn die
na 01 oktober op school zullen komen.

2e deel zonder directievertegenwoordiging
Jaarverslag MR MR jaarverslag 2017-

2018
Het MR jaarverslag is gelezen en besproken en met een paar kleine correc es aangenomen.

GMR Er zijn geen mededelingen, vragen of ingekomen stukken tav de GMR.

Kwaliteitszorg 3. Kwaliteitskaarten 

 

De kwaliteitskaarten onderwijsproces, zorg en jonge kind zijn gelezen. Er zijn hier geen 
vragen of opmerkingen over gemaakt. Gedurende het komende schooljaar zullen deze 
kaarten worden gehanteerd. 

 

Statuten en regelementen 4. Statuten en 
Regelementen MR 
Trimaran 

De statuten voor de MR zijn opgesteld aan de hand van een format. Hier een aantal zaken (zoals bv 
de zi ngstermijn) aangepast om het geheel passend te maken voor de MR van de Trimaran. Zodra 
alle aanpassingen zijn verwerkt zullen de statuten worden vastgesteld en in werking treden.

 



Actiepunten / onderwerpen 
volgende vergadering

Ouderbetrokkenheid
Er zal gedurende de komende periode aandacht worden besteed aan ouderbetrokkenheid. Hiervoor
zullen een aantal ouders worden uitgenodigd.

ARBO-ronde
01 november zal de jaarlijkse ARBO-ronde door de school worden gelopen.

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:
16-10-2018
xx-11-2018
11-12-2018
xx-01-2018

 


