
Jaarverslag MR BRIN 09XL – Trifolium   
Schooljaar 2019-2020   
   
Samenstelling MR-Trifolium   
De MR-Trifolium bestond uit de volgende 4 leden:   
Inge Boogaard  - oudergeleding   
Rob de Bie   - oudergeleding (VZ) 
Eelco Tuinstra  - teamgeleding  
Jeannette Reesen - teamgeleding   
Femke Tump   - adviserend lid (Directeur) 

  
   
Vergaderingen en vergaderstructuur    
Vanuit de teamgeleding is Eelco Tuinstra toegetreden tot de MR. 
Riemke Quarré zwaait af. 
 
De MR heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd.  
Te weten in september, november, december, februari, maart, 2 maal april en in juni 
De Medezeggenschapsraad van Trifolium is anders georganiseerd dan gebruikelijk is op andere scholen. 
Trifolium en Kawama hebben hetzelfde BRIN-nummer en zijn op papier één school. In overleg is besloten 
de vergaderingen, sinds afgelopen schooljaar, niet meer gezamenlijk te starten met beide MR-
vertegenwoordigingen.  

 
Belangrijke onderwerpen die spelen bij de Oudervereniging worden ingebracht door een lid van het 
team tijdens of voor de vergadering.  
De leden van de MR worden op de hoogte gehouden van de activiteiten die binnen het team zijn of 
worden ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. onderwijsveranderingen, opbrengsten en 
informatieavonden  
Daarnaast onderhouden de MR en de overblijf contact over zaken die beiden aangaan, lees verbouwing 
schoolplein en de omzetting naar het continurooster    
   
GMR   
Het BRIN-nummer 09XL wordt door Michael Boom (ouder van Kawama) en Joyce Vastenhouw (ouder 
van Trifolium) vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van het 
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW).   
  



Behandelde onderwerpen   
De MR heeft de volgende onderwerpen besproken en is betrokken geweest bij:   

• Overblijf: door het invoeren van het continurooster is in overleg besloten om geen gebruik meer 
te maken van de vrijwilligers. Namens deze weg willen wij de vrijwilligers nogmaals bedanken 
voor alle hulp en ondersteuning in de afgelopen jaren! 

• Tevredenheidsonderzoek:  
Bij het oudertevredenheidsonderzoek blijft een mooie stijging te zien. Op de website van 
scholenopdekaart.nl is de uitslag te bekijken  
Het leerling-tevredenheidsonderzoek is niet afgenomen onder de leerlingen dit jaar.  
Bij het tevredenheidsonderzoek binnen het leraren team heerst een grote tevredenheid 

• De pluspunten van de school zijn verwerkt in een film.  
Het nieuwe schoolplan van 2019-2023 is samen met deze film “gelanceerd”. 

• Overlegmodel is omgezet naar werkverdelingsplan, na 1 jaar wordt dit geëvalueerd met het 
team. 

• MR Basisreglement behouden 
• Vakantierooster, studiedagen. 
• Trifolium speerpunten en Jaarplan: De MR heeft over het plan vragen gesteld en goedgekeurd. In 

dit plan staan de speerpunten beschreven waar het team op Trifolium het komend schooljaar 
aan gaat werken.    

• Schoolplan 2019-2023. Deze is goedgekeurd door de MR. 
• Formatieplan: er is besloten dat er 8 individuele groepen komen met een 3e kleuterklas. 
• Schoolplein: het schoolplein is in de afgelopen 2 jaar vernieuwd en herzien. Dit is tot afronding 

gekomen met een prachtig resultaat dankzij alle hulp en gulle giften, waarvoor dank! 
• Lokalen bovenverdieping: De Vrije School heeft in het afgelopen 2 schooljaren 2 lokalen van de 

bovenverdieping in gebruik genomen. Tevens heeft BSO de Bloem een lokaal in gebruik gehad.  
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 zijn de lokalen weer vrijgekomen voor Trifolium. 

• Sportifykids heeft zijn definitieve intrede voor zowel de BSO als KDV in Trifolium sinds 1 januari 
2020 

• COVID-19: 
Met de intrede van COVID-19 maart 2020 werd op dinsdag 17 maart het thuiswerken van ook de 
kinderen geïnitieerd. Om dit mogelijk te maken is er een onderwijsprogramma voor alle groepen 
ingeregeld waarbij er een groot beroep is gedaan op de ouders als de leerkrachten. Onderwijs op 
afstand werd ingeregeld via Social schools en Google. Hierbij was er minimaal 1 keer in de week 
een telefonisch gesprek met de ouders/verzorgers en of het kind. 
 
Vanaf 11 mei werd het mogelijk om weer voor 50% fysiek les te geven. Hier is de keuze gemaakt 
om de klassen te splitsen en daarin afwisselend per dag naar school te komen. 
Om de hoeveelheid bewegingen in, om en naar school te reduceren is er besloten om over te 
stappen naar een continurooster van tijdelijke aard. 
 
Alle leerlingen gingen vervolgens vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
Dit rooster werd vervolgens doorgezet tot de zomervakantie. Dit als reden dat de overblijf voor 
een deel is weggevallen en we geen andere mensen beschikbaar hadden om de overblijf te 
bemannen. Ook mochten we volgens de richtlijnen van het RIVM nog geen groepen mengen. 
 

  



In datzelfde kader en de onzekerheid is er besloten om te trachten meer duidelijkheid te 
scheppen omtrent het te hanteren rooster na de schoolvakantie. Waarbij opgemerkt dat het 
continurooster onverlet zou doorgaan bij een 1,5 meter samenleving 
Daarbij is er een keuzeformulier uitgestuurd waarin de mening werd gevraagd met betrekking 
tot het invoeren van een continurooster met vijf gelijke dagen op Trifolium. In totaal zijn er 148 
formulieren uitgegaan naar de huidige en toekomstige ouders van de school, waarvan er 138 
retour zijn gekomen. Dit is 93,2%! De door de MR vastgestelde minimale opkomst van 66,6% is 
hiermee ruimschoots behaald.  
 
Aantal stemmen ontvangen 
 138 100 % 
Voor de invoering van een continurooster 109  79 % 
Tegen de invoering van een continurooster 29  21 % 
 
 
 
Een grote meerderheid van de ouders, heeft voor een continurooster gestemd. De 
oudergeleding van de MR heeft daarom unaniem besloten een positief advies uit te brengen 
voor invoering van een continurooster wanneer de richtlijnen van het RIVM, de anderhalve 
meter maatschappij, versoepeld gaan worden. Dit houdt in dat Trifolium de schooltijden 
definitief gaat aanpassen. Het continurooster betreft een 5-gelijke-dagenmodel.  
De schooltijden worden voor de groepen 1 t/m 8: maandag tot en met vrijdag 8.45- 14.15 uur. 
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