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Notulen MR-vergadering 

Datum: 07 maart 2019
Tijd: 18:30
Plaats: ICBS 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:

Tijdens de lerarenstaking van 15 maart as. zal de Trimaran niet meedoen. Reden is dat de docenten 
wel achter de boodschap staan maar niet achter het middel staken.

Rondvraag: 
Docentenbetrokkenheid; al enige jd wordt bij buitenschoolse ac viteiten geconstateerd dat er 
geen of slechts heel sporadisch een docent aanwezig is. Dit hee  gee  mogelijk wisselende signalen 
af, te weten;

1. Gebrek aan interesse voor de buitenschoolse ac viteiten.
2. Hoe kunnen we ouderbetrokkenheid promoten als de docenten van hun kant geen 

betrokkenheid tonen.
3. De school wordt binnen Den Helder minder gepromoot, in tegenstelling tot andere scholen.

Vanuit de oudergeleding horen wij graag hoe het docententeam hier in staat en zien wij graag een 
oplossing. 

Begro ng 2019  Begro ng Trimaran 
2019

De directeur gee  uitleg over de begro ng. Naast het huidige begro ngsoverzicht zal er een kolom 
worden toegevoegd waarin staat wat we daadwerkelijk hebben besteed als school (door SARKON 
aangeleverd). Er zal beperkt moeten worden bezuinigd, SARKON zal echter een deel van de 
bezuiniging op zich nemen waardoor het gehele bedrag lager zal uitvallen.
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Strategisch plan 1819 Trimaran 
Tussenevalua e 
strategisch plan

De tussenevalua e van het strategisch plan 2018-2019 wordt besproken. Er is voortgang geboekt en
een aantal zaken lopen nog.  Verder zijn hier geen bijzonderheden te melden.

Het “Stappenplan Sarkon Strategisch beleid 2020-2024” is eveneens kort besproken. Hier wordt in 
grote lijnen besproken wat het plan is bij het opstellen van het strategisch plan. Er zijn geen vragen 
over het stappenplan.

Huiswerkbeleid Huiswerkbeleid De 
Trimaran

De doelen van het huiswerkbeleid wordt besproken. Er zijn meerdere redenen om huiswerk aan een
kind mee te geven. 
Huiswerk wordt niet enkel naar behoe e aangeboden om extra stof aan te bieden, of om te leren 
voor een toets. Huiswerk is tevens een belangrijk onderdeel van het lespakket in het voortgezet 
onderwijs, met huiswerk op de basisschool kunnen kinderen zich hier op worden voorbereidt. De 
vraag vanuit de MR aan het team is hoe ga je de leerlingen leren leren en hoe wordt hier binnen 
elke jaargroep aandacht aan besteed. 

2e deel zonder directievertegenwoordiging
GMR GMR notulen van 

12-02-2019 en 
GMR gee  aan dat het verwerken en uitgeven van de notulen in de toekomst sneller zal gaan. Dit 
wordt posi ef ontvangen binnen de MR, momenteel duurt het nog rela ef lang voordat notulen van
de GMR bij de MR komen.

In het kader van het algemene personeelstekort is er door een school een protocol vervanging bij 
afwezigheid opgesteld. De wens wordt uitgesproken om voor de Trimaran een soortgelijk protocol 
op te stellen met name om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. 
Er zullen aan de direc e vragen worden gesteld aangaande bovenstaande onderwerp.

- Hoe waarborg je de kwaliteit van onderwijs bij langdurige of aanhoudende en wisselende 
afwezigheid van een leerkracht. 

- Is er een verzuimbeleid? Zo ja, wordt hier dan een verdeling gemaakt tussen medisch en/of
gedrag? 

- Welk signaal geven we af naar ouders en hoe lossen wij dit met het team op?
We willen aan Marijke vragen om hier in de volgende vergadering antwoord op te geven. 

Werkdrukakkoord schooljaar 
2019/2020

Brief extra middelen
werkdruk

De oudergeleding wordt geïnformeerd en bespreken met de docentengeleding hoe het 
werkdrukakkoord wordt doorgevoerd op school.

De docenten geven aan dat een full me medewerkers (deel jd docenten naar ra o) 2,5 uur worden
vrijgemaakt voor het uitvoeren van (administra eve) taken naast het lesgeven. 
Dit wordt als zeer posi ef ervaren. Verder wordt er gevoelsma g veel geld besteedt aan TSO, dit 
wordt wisselend ervaren. Er worden nog meerdere ideeën besproken, die intern in het 
docententeam zullen worden besproken. Daarnaast moeten er nog binnen het team de gelden die 
zijn ingezet voor het werkdrukakkoord worden geëvalueerd. 
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Actiepunten / onderwerpen 
volgende vergadering

1. Ac epunten uit het werkdrukakkoord
2. Vragen aan de direc e aangaande protocollen en beleid.
3. Docentenbetrokkenheid bij buitenschoolse ac viteiten.

Data MR-vergaderingen:
donderdag 07-03-2019
donderdag 09-05-2019
dinsdag 11-06-2019

Data GMR-vergaderingen:
9 april 2019
7 mei 2019
4 juni 201


