
Jaarverslag MR BRIN 09XL – Trifolium   
Schooljaar 2020-2021   
   
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    
Samenstelling van de MR is gelijk gebleven 
 
De MR heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd.  
Te weten in september, november, december, februari, april, mei 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 2019 is besloten 
de vergaderingen, 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 OV contact over zaken die beiden aangaan, lees verbouwing 
schoolplein en de omzetting naar het continurooster    
   
GMR   
Het BRIN-nummer 09XL wordt door Joyce Vastenhouw (ouder van Trifolium) vertegenwoordigd in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van het Confessioneel Primair Onderwijs Waterland 
(CPOW).  Per einde schooljaar zoekt Trifolium een nieuwe vertegenwoordiging, we bedanken Joyce voor 
haar inzet en ideeën.  
  



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

• Evaluatie continurooster 
o In grote lijnen is het continurooster positief bevallen. Voor de leerkrachten geeft de 

huidige situatie meer rust, omdat er geen dubbele opstart momenten zijn. De leerlingen 
zijn sneller gestart na de lunch wat de kwaliteit en resultaat van de stof ten goede komt. 

 

• Leerlingenaantallen 
o Er is een derde kleuterklas bijgekomen en de combinatieklassen zijn komen te vervallen. 

Het Trifolium groeit gestaag. 
 

• Uitwerking enquête thuis onderwijs: 
o Punten die naar voren kwamen naar aanleiding van de enquête 

· Instructies zijn te lang 
· Scheiden van babbel & instructie 
· De hoeveelheid online les 
· Welk werk is verplicht om te maken en wat is facultatief qua (online) lessen. 
· Het is niet fijn om via verschillende portalen in te loggen, groepen 3, 4, 5 
· Ouders kregen minder goede feedback 
· De grootte van de groepen bij de noodopvang 

 

• Financiën en subsidie 
o De verwachte groei van 207 kinderen in januari is achtergebleven tot 199kinderen in 

januari. De gemiddelde groepsgrootte komt hierdoor lager uit dan begroot wat een klein 
tekort met zich meebrengt. Dit wordt opgevolgd vanuit CPOW en diens controller om 
vinger aan te pols te houden. Gezien de ambitie, personele bezetting en steun vanuit 
CPOW starten we evengoed met 9 groepen in 2021-2022. 

o De subsidiegelden voor de rest van dit schooljaar worden ingezet voor de extra 
ondersteuning op het gebied van lezen en spelling in groep 4. Voor de groepen 5 en 6 zal 
er een EDI-traject starten direct na de meivakantie. Doel is het bevorderen van de 
effectieve instructiekwaliteit op het gebied van rekenen.  

o Er komt tevens een subsidie vrij voor onze school voor 2,5 jaar.  
Voor volgend schooljaar zal er een schoolscan gaan plaatsvinden. Naar aanleiding van de 
schoolscan is bepaald hoe het subsidiegeld wordt ingezet op Trifolium. 

o Er wordt gewerkt met het NPO, Nationaal Programma Onderwijs. Het subsidieplan is 
ingevuld door het gehele team. Er is gekeken op school-, groeps- en leerlingniveau naar 
wat er nodig is. Dit plan is goedgekeurd door de MR en het bestuur van CPOW. 

 
 


