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

 
Rondvraag & mededelingen  Start nieuwe schooljaar

Het was een posi eve start van het schooljaar met oa de kanjerlessen, deze zijn (wederom) 
drukbezocht en posi ef ontvangen door de kinderen en ouders.

GMR (voorstel) stakingsgelden
De niet gebruikte stakingsgelden van de staking van 15 maart jl. zijn door SARKON in de scholing pot
voor de docenten gestopt. Hierover is binnen de GMR nog discussie. Het besluit van het toevoegen 
aan de scholingsgelden is daardoor nog niet defini ef. Het bestuur neemt hierover opnieuw een 
besluit. 

Vergaderingen GMR
Het is onduidelijk wanneer de GMR vergadert, dit zal worden teruggekoppeld aan de GMR.

Rondvraag
Er is een staking gepland voor 6 november. De docenten zijn voornemens om hier aan deel te 
nemen en de Trimaran zal die dag dicht zijn. 

1 oktober/ Jaartelling Het aantal leerlingen dat op 01 oktober 2019 staat ingeschreven op de Trimaran bepaalt de 
hoeveelheid geld dat voor het schooljaar 2020/2021 aan de Trimaran zal worden toegekend. Op 01 
oktober waren er 165 leerlingen op de Trimaran. Dit waren er meer dan de afgelopen 2 jaar.



Lerarentekort lange/korte termijn Het lerarentekort is een landelijk fenomeen en raakt alle scholen in Nederland. Vraag is hoe gaat de 
school er op korte en langere termijn mee om.

Korte termijn
1. Door het uitvallen van een docent is er een tekort aan leraren ontstaan op de Trimaran. Dit tekort
wordt op korte termijn opgevangen door de onderwijsassistent onder begeleiding van een 
gecer ficeerd docent. 
2. Algemeen wordt gezocht naar afgestudeerde PABO-leerlingen, zijn kunnen na hun stage op de 
Trimaran een vast contract aangeboden krijgen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om HBO-
afgestudeerden met een verkorte PABO-opleiding van 1,5 tot 2 jaar de juiste papieren te behalen.

Langere termijn
1. Voor de langere termijn zal het beleid vanuit de overheid oplossingen moeten gaan bieden. 
2. Het ac ef promoten van de school door middel van foto’s of een VLOG zal worden onderzocht. 
Vanuit de gemeente zijn er ini a even ontplooid om het voor leraren aantrekkelijker te maken om 
in Den Helder te komen werken en wonen.

2e deel zonder direc evertegenwoordiging
MR-jaarverslag 2018-2019 Het bespreken en goedkeuren van het MR-jaarverslag is doorgeschoven naar volgende vergadering.

Volgend schooljaar zal het MR-jaarverslag voor het einde van het schooljaar worden geschreven en 
gelijk met het schooljaarverslag worden gepubliceerd.

Ac epunten / onderwerpen volgende 
vergadering

● Kwaliteitskaarten bekijken en selecteren,
● Strategisch plan,
● Zoektocht naar nieuwe MR leden,
● Goedkeuren van het MR-jaarverslag.

Data MR-vergaderingen:
Donderdag 21 november 2019
Dinsdag 14 januari 2020
Dinsdag 3 maart 2020
Donderdag 14 mei 2020 
Dinsdag  23 juni 2020

Data GMR-vergaderingen:
Deze data zijn nog niet bekend.


