
Notulen MR-vergadering 

Datum: 21 november 2019
Tijd: 18:30
Plaats: De Trimaran
Aanwezig: Marleen Gootjes (Vz)

Agnetha van Brakel 
Sigrid Smit (Notulist) 
Raymond den Haan
Marijke Biersteker (Direc e)

Afwezig: Ruud Peters 
Esther Versteeg

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

Rondvraag & 
mededelingen  

Rondvraag: 
Studiedag kanjertraining:     
Het was een leuke en leerzame dag. Fijn om de puntjes weer 
even op de i te ze en. We hebben veel nieuwe dingen gehoord. 
Wat we als team hebben meegenomen: 

 We hebben de kanjerklapper besteld. Hier in staan 
kennismakingsspelen, samenwerkingsspellen, 
energizers, en vertrouwensspelletjes. Ook wordt er 
beknopt uitgelegd wat er in de klas met de 
Kanjertraining wordt gedaan.

 Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn met de 
peuterspeelzaal.

 Er zijn die dag veel nieuwe oefeningen gedaan die je 
ook in de klas kunt toepassen.

 Er is over het pest/omgangsprotocol gesproken en hoe 
je deze als school nog beter kunt aanpassen aan de 
Kanjertraining.

 Veel herhaling met spellen is belangrijk voor een goede 
sfeer in de groep. 

Arbo ronde:     
Ruud gaat de ARBO-ronde doen met Marijke. Deze staat gepland
op vrijdag 17 januari 2020. 

MR/GMR:     
Voor de GMR en de MR is er een training (6 en 13 januari 2020) 
om meer inzicht te geven in wat de GMR/MR doet en wat voor 
rechten en plichten zij hebben. Als een MR lid hierheen wilt, kan 
hij/zij dat aangeven bij Marleen.
Conclusie is dat de GMR de MR slecht informeert over hun 
bijeenkomsten. 
Als MR gaan wij de GMR hierop wijzen.

Agnetha is naar de vorige bijeenkomst geweest van de GMR. Het
is heel interessant wat zij doen. Ze zijn heel erg op zoek naar 
verbinding tussen GMR en MR. Ook werd duidelijk dat de MR 
heel verschillend is op alle scholen binnen Sarkon. Zij hebben 



verteld hoe het aankomende 4-jarenplan eruit gaat zien. Zij 
willen een 2-koppig bestuur. In de eerste fase wordt de eerste 
aangesteld en later de tweede. Het is wel las g om in de 
Noordkop bestuurders voor Sarkon te vinden.  

Strategisch plan Trimaran 
Strategisch 
jaarplan tussen-
evalua e Nov

Opmerking Ruud op strategisch plan:
Moet er bij sommige punten wel een datum bij? Omdat dit over 
het hele schooljaar loopt?

Marijke:
Marijke hee  het plan tussen jds al bijgewerkt, omdat we er al 
volop mee bezig zijn en zo blij  hij up to date.
Talentenmiddag: Dit is verschoven naar maart/april/juni 
vanwege drukte jdens de feestdagen/techniekcampus/lessen 
triade/personele beze ng.

Kwaliteitskaarten ICBS De Trimaran 
- Kwaliteitskaart 
3, 4 en 7

Kwaliteitskaarten die centraal staan:
Schoolklimaat en veiligheid: Veel wordt al gedekt met de 
Kanjertraining. Leerlingen en leerkracht vullen een sociale 
veiligheidstest in voor de school. Deze werd posi ef en op de 
norm gescoord. Ac epunt om met de kinderen in gesprek te 
gaan. De kinderen waarbij een zorgscore werd gezien zijn 
allemaal ook in beeld.

Kwaliteitszorg: Kaart kwaliteitszorg is nog niet ingevuld voor dit 
jaar. School voldoet aan de audit punten. Er wordt gekeken op 
welke punten een verdieping mogelijk is.

Ambi e en iden teit: Deze stond vorig jaar al centraal, maar 
omdat er een nieuw schoolplan wordt geschreven en er dit jaar 
veel mee bezig zijn is hij naar dit jaar verschoven. 

Deze kaarten zijn  voor jezelf als school om te kijken of je aan alle
punten voldoet. Sarkon wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

2e deel zonder direc evertegenwoordiging
MR-jaarverslag 
2018-2019 

MR jaarverslag 
2018-2019

Sigrid was vergeten hem aan te passen. Is nu wel gebeurd. 

Nieuw MR-lid Vacaturetekst Kri sch kijken naar hoe we een nieuw MR lid kunnen aanstellen. 
Hoe maak je het aantrekkelijk en kenbaar.
Ideeën:
Oudergeleding MR schrij  een stukje over ervaringen in de MR 
en deze delen met ouders. 
Flyer/poster. Sigrid bewerkt de poster met de tekst: Wij zoeken 
ouders. 
MR vergadering bijwonen, maar wel naarmate er echt interesse 
is. 
Fiep, Facebook, Trimarkrant, trek het breed.
Informa eavond. Daarbij ook mensen persoonlijk aanspreken als
jij hen geschikt vindt.
Aan leerkrachten vragen of zij ouders weten die geschikt zijn.
Niet zeggen dat iemand herkiesbaar is, maar echt vertellen dat 
iemand weggaat. De ouder die erin komt, zou al een paar 
vergaderingen mee kunnen draaien. Hier moeten wel goede 
afspraken over worden gemaakt. 



Als er meerdere ouders zijn die in de MR  willen, worden deze 
verkiesbaar en kiezen de ouders van de school wie er in de MR 
komt.

14 januari bespreken we hoe we het gaan doen. Dan zijn de 
posters al opgehangen, zodat ouders er al wel vanaf weten. 
Stappen:
Na de kerstvakan e posters ophangen bij alle deuren en daarna 
een bericht eruit van een MR lid. 

Ac epunten / 
onderwerpen 
volgende vergadering

Marleen vraagt aan Rachel hoe het zit met de notulen van GMR.
Esther → Kascontrole. Marijke mailt Bianca en Meeke over de 
kas van de OR.

Data MR-vergaderingen:
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.


