
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 -voorzitter 
Eelco Tuinstra  - teamgeleding  
Jeannette Reesen - teamgeleding   
Femke Tump   - adviserend lid (Directeur) 
 
Foto gemaakt door Femke Tump. 

  
   
Vergaderingen en vergaderstructuur    
Samenstelling van de MR is gelijk gebleven 
 
De MR heeft het afgelopen jaar 7 keer vergaderd.  
Te weten in september, november, december, februari, april, mei en in juni. 
Een aantal vergaderingen zijn online gehouden wegens lockdown perioden tijdens Corona. De laatste 
drie vergaderingen konden weer fysiek worden gehouden of op een andere plek. 
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/team/directie of bestuur worden ingebracht 
door een lid van het team voorafgaande 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.  
   
   
GMR   
Het BRIN-nummer 09XL wordt door Linda Bakker (ouder van Trifolium) vertegenwoordigd in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van het Confessioneel Primair Onderwijs Waterland 
(CPOW). Lianda wordt door de voorzitter op de hoogte gehouden over de MR punten en vice versa. 
De notulen van de GMR vergaderingen worden gedeeld bij de MR en deze punten kunnen worden 
toegelicht waar nodig vanuit de GMR geleding of vanuit directie. 



 

Behandelde onderwerpen   

De MR heeft de volgende onderwerpen besproken en is betrokken geweest bij onder ander:   
• Evaluatie NPO gelden 

o Vervolg in 2022-2023. Plannen in de groepen krijgen ook voortgang. Inzet 
onderwijsassistenten verschuiven wat over de groepen, maar wordt evenredig verdeeld. 
Centraal staat ook scholing om de duurzaamheid van deze gelden te waarborgen. 

 

• Leerlingenaantallen 
De 3e kleuterklas die gestart is in november ‘20 en kon blijven bestaan. 
Het Trifolium groeit nog steeds. Er zijn 3 nieuwe collega's aangetrokken. 

 

• Onderwijskundig 
- Rekenen is reeds bezonken in het lesprogramma en zowel leerlingen als leerkrachten weten er 
goed mee te werken.  
- Bewegingsonderwijs: we gaan in het komende jaar verplicht meer gym geven (2x 45 min per 
week) door een bevoegde en bekwame docenten. Team wordt meegenomen in opzet en 
uitvoering van deze gymmomenten. M.Effting van KLAARR begeleidt dit traject. 
- Burgerschapsvorming krijgt in het nieuwe jaar meer aandacht (verplicht vanuit Rijk).  Met name 
Trefwoord/IPC/Vreedzame school gaat meer vorm krijgen. Werkgroep vanuit CPOW. 
Plan moet januari 2023 klaar zijn). 
- Nieuwe Techn.lezen/Begrijpend lezen methode wordt onderzocht voor groepen 4 t/m 8. Na 
breed onderzoek en gedegen voorlichting en een ruime testperiode van methodes gaat de 
voorkeur uit naar BLINK. Deze methode wordt meteen na de vakantie ingezet i.c.m. begeleiding 
vanuit deze uitgever. 

 

• Financiën en subsidie 
- De verwachte groei van 207 kinderen in oktober is achtergebleven tot 199 kinderen. De 

gemiddelde groepsgrootte komt hierdoor lager uit dan begroot wat een 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. 

- Door een gezamenlijk brinnummer komt Trifolium structureel geld tekort. Met Raad van 
Bestuur, controller CPOW en directeur worden gesprekken gevoerd. De MR houdt vinger aan de 
pols. 
 
Overig: 
-Traktatiebeleid: 
De OV is geraadpleegd over hun ideeën m.b.t. eventueel "waterbeleid”, dus het invoeren van 
water drinken door de kinderen. Er is besloten dit voor de komende drie jaar niet in te voeren. 
Verschil in mening is te groot binnen de betrokken oudergeledingen op school. We willen een 
gezonde school zijn met zoveel mogelijk gezonde traktaties. Wat er getrakteerd wordt en tijdstip 
van eten ervan krijgt onze aandacht. 
- Corona blijft ons bezighouden: er komt met regelmaat een nieuwe beslisboom vanuit regering 
en CPOW. De MR wordt op de hoogte gehouden en waar nodig geraadpleegd bij wijzigingen van 
bestaande protocollen. 



- Er worden plannen gemaakt voor een leerling en ouderarena in het komende schooljaar. 
Gesprekspunten en invulling van deze arena’s worden nog uitgewerkt. Wel is zeker dat er 
gewerkt wordt rond het punt: “De Leuke klas” KInderen geven hier een relatief lage score aan. 
 
MR reglement: 
-Michel van Bavel neemt per aug. 2022 tijdelijk zitting als teamlid in de MR 
Jeannette heeft even een tijdelijke stop van deelname aan de MR ingelast wegens persoonlijke 
omstandigheden. 
- Rob geeft voorzittersstokje door. Eelco neemt over. 
-Sollicitatieronde voor een nieuwe ouder in de MR. Er zijn twee kandidaten voor deze vacature. 
Na algemeen overleg en besluit: Wessel Jongens komt als nieuw ouderlid de MR versterken. 
 


