
Jaarverslag MR BRIN 09XL – Trifolium   
Schooljaar 2018-2019   
   
Samenstelling MR-Trifolium   
De MR-Trifolium bestond uit de volgende 4 leden:   
Inge Boogaard  - oudergeleding   
Rob de Bie   - oudergeleding  (VZ) 
Riemke Quarré  - teamgeleding  
Jeannette Reesen - teamgeleding   
Femke Tump   - adviserend lid (Directeur) 

  
   
Vergaderingen en vergaderstructuur    
Vanuit de oudergeleding zijn Inge Boogaard en Rob de Bie toegetreden tot de MR. 
Monique Kanters en Debby Bonekamp zwaaien af. 
 
De MR heeft het afgelopen jaar 6 keer gezamenlijk vergaderd.  
Te weten in september, november, december, februari, maart en 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 gezamenlijk te starten met beide MR-vertegenwoordigingen. Tijdens dit onderdeel van 
de MR-vergadering worden punten besproken die beide geledingen aangaan, bijvoorbeeld de formatie 
en de financiën. Na de gezamenlijke start vergaderen beide vertegenwoordigingen apart over school 
specifieke zaken.   
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 
informatie-avonden  
Daarnaast onderhouden de MR en de overblijf contact over zaken die beiden aangaan, lees verbouwing 
schoolplein.    
   
GMR   
Het BRIN-nummer 09XL wordt door Michael Boom (ouder van Kawama) en Joyce Vastenhouw (ouder 
van Trifolium) vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van het 
Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW).   



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

• Privacy wet, AVG is in werking getreden en hier heeft de school zijn verantwoordelijkheid in 
genomen;  

➢ Aan het begin van het schooljaar wordt er middels een brief toestemming gevraagd aan de 
ouders of ze wel/geen toestemming geven voor plaatsen van foto’s op de website. Hierbij moet 
ook een apart zinnetje komen voor foto’s binnen de school, zoals het portfolio.  

➢  Tijdens uitjes worden alleen foto’s gemaakt worden door de leerkrachten met een digitale 
camera of mobiele telefoon, die eigendom van school zijn. 

• Overblijf: het nieuwe administratiesysteem, Uw Factuur, is in gebruik genomen, nl digitalisering 
van de facturen. De begroting van de overblijf is goedgekeurd.   

• Tevredenheidsonderzoek: Bij het oudertevredenheidsonderzoek is over het algemeen een mooie 
stijging te zien. De pluspunten van de school worden verwerkt in een film. Het leerling-
tevredenheidsonderzoek is afgenomen onder de leerlingen van groep 7 en 8. Naar aanleiding 
van de vragen uit het leerling-tevredenheidsonderzoek worden er groepsgesprekken en/of 
individuele gesprekken gevoerd. Onder de leerkrachten is eveneens een 
tevredenheidsonderzoek afgenomen. 

• OV: Ouderbijdrage, via clubcollect, is gestart, dit heeft evaluatie nodig om de voortgang te 
bepalen. OV is weer zeer actief geweest om een zo goed mogelijke verdeling van de gelden te 
bewerkstelligen. Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje, avond 4 daagse, 
zomerfeest, kamp groep 8 en de sporttoernooien zijn een greep uit de georganiseerde en of 
gefinancierde activiteiten van onze OV. 

• Plan werkdrukverlaging:  
➢ Er is gekozen voor 1x per week gymnastiek, vakleerkracht gymnastiek voor de kleuters, 

onderwijsassistent voor 12 uur en uitbreiding van een leerkracht van 0,1.  
➢ De combinatiegroepen in de bovenbouw zullen regelmatig uit elkaar gehaald worden tijdens 

instructiemomenten.  
➢ De onderwijsassistent wordt ingezet. Deze zal voor een jaar aangesteld worden.  
➢ De vakleerkracht gymnastiek gaat de kleutergym bij school doen in het speellokaal. Hij kan ook 

ingezet worden voor motorische RT.  
➢ Na een jaar zal het werkdrukplan geëvalueerd worden. Het geld voor het werkdrukakkoord is tot 

2021 toegezegd.  

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

• MR Basisreglement herzien 
• 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 is opnieuw opgesteld, 2019-2023. Deze is goedgekeurd door de MR. 
• Schoolplein: afgelopen schooljaar heeft de school het schoolplein aangepakt en zal het deze nog 

groener maken in komend schooljaar. De OV en overblijf hebben geld beschikbaar gesteld. Ook 
is er een sponsorloop georganiseerd rond het 12½jaar bestaan van de school.  Daarnaast zijn er 
donaties ontvangen van de Ronde tafel waterland en vanuit ouders, waarvoor zeer veel dank! 

• Lokalen bovenverdieping: De Vrije School heeft in het afgelopen schooljaar 2 lokalen van de 
bovenverdieping in gebruik genomen. Tevens heeft BSO de Bloem een lokaal in gebruik 
genomen.  

 


