Jaarverslag 2017-2018 MR Trimaran
Algemene zaken
De Medezeggenschapsraad (MR) van de Trimaran bestond gedurende het schooljaar 2017-2018 uit
zes leden.
De volgende drie leden hebben de belangen van de ouders vertegenwoordigd:
- Ben Knelange (notulist)
- Rolf Stam
- Nicole Weggeman
De volgende personen hebben de stem van de leerkrachten vertolkt:
- Yvonne Vink (voorzitter)
- Suzanne Uithuisje
- Margareth Koning (penningmeester)
De MR van de Trimaran is gedurende het schooljaar 2017-2018 zesmaal bijeengekomen.
De directeur van de Trimaran, Henco Hakkers, is bij alle zes overlegmomenten van de MR aanwezig
geweest als adviseur en vraagbaak.
Mevrouw Lucia van Zanten is de afgevaardigde voor De Trimaran in de GMR, in de functie van
voorzitter. Indien nodig bracht zij verslag uit van de GMR-vergaderingen. Met ingang van het
schooljaar 2018-2019 is haar termijn beëindigd bij de GMR. De MR van de Trimaran gaat in
september 2018 opzoek naar een afgevaardigde voor de GMR, de voorkeur gaat uit naar een ouder.
Dit in verband met een evenredige verdeling personeelsleden en ouderleden in de GMR.
De voorzitter heeft in overleg met de directeur van de Trimaran de agendapunten voor de
vergaderingen voorbereid. De vergaderingen van de MR zijn gehouden in het schoolgebouw van de
Trimaran.
Daarnaast is er bijna bij elke Ouderraadvergadering een afgevaardigde van de MR aanwezig geweest.
Van de Ouderraad is er een afgevaardigde van het Dagelijks Bestuur bij de MR-vergaderingen
aanwezig geweest.
In september 2017 heeft de voorzitter van de MR de Voorzittersvergadering van het CPOW
bijgewoond.
Besproken zaken
Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft de MR diverse onderwerpen besproken:
- Schoolgids
De schoolgids gaat vervangen worden door “Vensters” een format die uitgezet is door “Scholen
op de kaart”. Deze vorm van schoolgids is digitaal beschikbaar via de site van De Trimaran of
rechtstreeks via www.scholenopdekaart.nl
- Jaarverslag Trimaran
Het jaarverslag van de Trimaran is besproken en er is unaniem een positief advies over gegeven.
- Schoolreisjes
De schoolreisjes zijn samen met de OR geëvalueerd, meerdere malen is het innen van de
bijdrages besproken. Ten aanzien van het verloop en de bestemmingen van de schoolreisjes
wordt positief teruggekeken.
- Financiën Trimaran
Het financiële verloop van de Trimaran is conform begroting. Er is zelfs sprake van een positieve
balans. Het batig saldo van 2017 is overgeheveld naar 2018. Pas eind juli werd de jaarafrekening
gepresenteerd, resultaat met een batig saldo van ongeveer €80.000,--. De MR heeft bij het
Stichtingsbestuur aangedrongen op helderheid omtrent deze cijfers, de resultaten bleven
namelijk langer uit dan verwacht. De Stichtingsdirecteur heeft hier positief op gereageerd.
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Leerlingenaantallen
De leerlingenaantallen nemen minder af dan verwacht werd. Voor het schooljaar 2018-2019 kan
met continueren met 14 groepen.
Sociaal emotioneel klassenklimaat groep 3a en groep 7b.
Contactouders van groep 7b zijn in een extra bijeenkomst gehoord aangaande de keuze van de
leerkracht voor groep 8. Dit naar aanleiding van enkele individuele vragen/gesprekken en
ingezonden mail.
Groep 3 blijft intact en schuift door naar groep 4, ook hier hebben ouders hun zorg geventileerd.
De directie, vertrouwenspersoon en MT zijn in gesprek gegaan met enkele ouders.
Kascontrole OR
De MR heeft - zoals elk jaar - op verzoek van de OR de kas van de OR gecontroleerd en
goedgekeurd. Er is een batig saldo. De OR heeft een gedeelte van deze gelden ingezet om een
wensenlijst van de leerkrachten in te vullen. Er zijn speelmaterialen voor de onderbouw,
beebots, bibliotheekkast, buitenspeelmateriaal midden- en bovenbouw, etc. aangeschaft. Een
volledig overzicht volgt in het schooljaar 2018-2019.
Inzet gelden werkdrukverlaging.
Het geld, welke beschikbaar is gekomen wordt ingezet voor een onderwijsassistent groep 4a en
een docent bewegingsonderwijs. Dit na inventarisatie van de behoefte vanuit het team en
instemming van de PMR.

- Jaarplan 2018-2019
Deze wordt op de eerste studie dag van het schooljaar 2018-2019in augustus besproken en
uitgewerkt.
- Cursus bevoegdheden MR door CNV.
Twee leden van de PMR en de IB-er van de Trimaran hebben deelgenomen aan deze avond.

Besluitenlijst
Schoolgids
Jaarverslag Trimaran
Begroting middels Kaderbrief Stichting
Groepsindeling
Vakantierooster Trimaran
Formatieplan
Gelden werkdrukverlaging
Gelden Ouderraad reserve

Vastgesteld
Positief advies
Positief advies*
Positief advies
Positief advies
PMR: vastgesteld
PMR: vastgesteld
Positief advies.

* Op dit punt heeft de MR geen officieel adviesrecht, maar heeft op verzoek van het MT advies
gegeven.
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