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NOTULEN 

 

1. Agendapunt Vaststellen notulen vorige vergadering 

 

We stellen de notulen vast van de vergadering van 2 februari 2020 met de volgende 

opmerkingen: 

 

- Marie-Noelle geeft aan dat ze wel aanwezig was op de vergadering.  

- De ooroperatie van Sjanie is niet doorgegaan. 

- Arif: er moet nog een apart mapje komen voor de notulen op de website.  

Arif zal dit maken voor Renkum en Wolfheze.  

 

 

Van de extra ingelaste Corona-effectenvergadering van 23 april 2020 zijn per abuis 

geen notulen gemaakt. De vergadering ging over de goedkeuring over de 

aanpassing van het rooster. Daar is destijds uitgebreid over gesproken en unaniem 

goedkeuring voor verleend. 

 

 

2. Agendapunt Mededelingen  

 

2.1 Mededelingen vanuit de directie / GMR 

- Formatie 2020-2021 

 

De formatie van 20-21 is op dit moment erg uitdagend. De financiële positie van 

Trivium is namelijk niet rooskleurig. De bodem van zowel de spaar- als de stroppenpot 

is in zicht en mag niet verder worden benut. Dit is het resultaat van meerdere jaren 

van tekorten – de uitgaven liggen structureel hoger dan de inkomsten. De grootste 

kostenpost is personeel.  

 

Henk van Dorp is uitgevallen en de huidige interim bestuurder Jessica heeft opdracht 

gekregen de financiën weer op orde te brengen. Mogelijk kan Trivium onder 

verscherpt toezicht komen. Ook voor Martine is deze situatie een onaangename 

verassing.  

 

 

De vraag is hoe het zover heeft kunnen komen? De financiële commissie van de GMR 

heeft wel al meerdere keren gewaarschuwd. Nu in maart is alles pas doorgerekend. 

Voor de 2018/2019 jaarverslagen is inmiddels wel reeds een akkoord gegeven door 

de accountant.  
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Welke consequenties hebben deze ontwikkelingen voor de Beatr ixscholen? 

 

- Tijdelijke contracten zijn niet verlengd. Dat heeft impact aangezien er veel 

tijdelijke krachten zijn.  

- Gefaseerd bezuinigen is misschien mogelijk.  

- Er is een norm gesteld voor minimaal 25 kinderen in een klas. 

- De IB tijd is nu beperkt tot 4 uur  per 25 kinderen. 

- De CAO is veranderd, daardoor zijn de werktijdsfactoren veranderd. Docenten 

met oude werktijdfactoren zijn dus nu duur. Nota bene, de urenaanpassing van de 

werktijdsfactorverandering had sowieso gemoeten – los van de huidige financiële 

situatie -. 

 

 

Hoe nu verder? 

2 juni gaat het team kijken hoe deze uitdaging opgepakt kan worden. Voor de PMR is 

er dan nog een rol in medezeggenschap om toe te zien op dat proces. Wel goed om 

te voelen dat zowel directie als docenten wel  positief zijn op een goede afloop.  

 

We spreken de hoop uit dat zoveel mogelijk docenten behouden kunnen blijven voor 

het onderwijs. Zeker gezien de lastige werving waar we de afgelopen jaren meer 

geconfronteerd zijn is dit voor beide scholen extra relevant.  

 

 

- Vakantieroosters 2020, ter goedkeuring 

De vakantieroosters worden goedgekeurd. 

Er is overleg geweest met alle scholen in de gemeente Renkum en dit is ook gevolgd 

voor zowel de vestiging in Renkum als in Wolfheze. Oosterbeek sluit echter aan bij 

Arnhem.  

 

Er staat nog een fout bij de voorjaarsvakantie: van 13 feb tot 21 maart. 

 

 

- Corona regels en evaluatie 

Positieve geluiden over hele dagen in Renkum.  

In Wolfheze was enige verbazing over het feit dat het halve dagen onderwijs was in 

tegenstelling tot de adviezen van het RIVM – verder is alles goed ontvangen.  

 

Iedereen is toe aan gewoon weer klassen. Mooi om te horen!  

 

 

2.2 Mededelingen vanuit de ouders 

De enquête voor het continurooster in Renkum is mede nav Corona nog niet 

gehouden. Door de bezuinigingen en de formatie is ook nu de enquête geen 

prioriteit. De beeldvorming wordt nu ook door Corona beïnvloed.  

We constateren echter dat de enquête zeker van belang is, er is een toezegging 

gedaan door de school. Dit leidt tot de volgende conclusies: 

 

- De school moet goed communiceren dat de enquête is uitgesteld en waarom. Dit 

komt in de nieuwsbrief van eind mei.  

- De voorwaarden moeten transparanter – wat doe je als bv ouders of leerkrachten 

50-50 stemmen? Ook onder leerkrachten is er een diffuus beeld.  

- Gekeken wordt hoe de enquête verbetert kan worden.  

 

 

Agendapunt Actuele ontwikkelingen Wolfheze   
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- Corona onderwijs na de meivakantie (thuis/school), eerste ervaringen 

Docenten zijn zich juist door Corona nog meer bewust van het belang om ouders te 

betrekken in de communicatie over hoe het gaat op school. Juist omdat ouders na 

het thuisonderwijs zo extra betrokken zijn en ze niet op het schoolplein mogen komen.  

 

De Parro app werkt goed. 

 

- Start nieuwe leerkracht groep 7/8 

Meester Wilco is erg positief ontvangen de eerste twee weken door zowel de 

kinderen als de collega’s. Fijn!  

 

 

Agendapunt Actuele ontwikkelingen Renkum |  

 

- Corona onderwijs na de meivakantie (thuis/school), eerste ervaringen  

Er zijn een aantal vragen gekomen over de verdelingen van de klassen en het 

rekening houden met vriendjes daarbij. Ervaringen verder positief ook.  

 

- Start nieuwe leerkracht groep 8 

Leerkracht groep 8 gaat prima, goed in het team en in de klas. Het is haar eerste 

groep, vorig jaar van de Pabo gekomen. Staat erg open voor alle adviezen en 

collegiale ondersteuning.  

 

- SOP aangepast op de website 

Actiepunten 

Verantwoordelijke 

persoon Deadline 

Aanpassen notulen (aanwezigheid Marie-Noelle & ooroperatie 

Sjanie) 

? Datum | tijd 

Mapje aanmaken op de website voor notulen MR Arif maakt Wolfheze 

en Renkum 

Datum | tijd 

Extra vergadering inplannen als nieuwe formatieplan er ligt        Loopt  

SOP agenderen 

Protocol lesuitval maken voor Wolfheze (is er wel voor Renkum) 

Enquêtes tijdspad en voorwaarden bepalen 

Locatie bepalen voor 1,5 meter live vergadering 11 juni  

Aanpassen datum voorjaarsvakantie februari ipv maart 


