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Organisatie

Informatiebeveiliging & privacy
Trinamiek heeft zich in 2018 voorbereid op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Voor het omgaan met foto- en filmmateriaal is een protocol opgesteld. Op de Dag van de Privacy 
bespraken leerkrachten, leerlingen en ouders dit onderwerp.

Financieel verslag
In het financieel verslag verantwoordt Trinamiek de uitgaven van de middelen in 2018. 

We zetten ons in om reserves niet groter te laten zijn dan nodig is om de risico’s die 
wij lopen af te dekken. Door de overheid beschikbaar gestelde middelen om de werkdruk te 

verlagen, zijn voornamelijk besteed aan extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten.

Leerkrachtentekort
We hebben veel aandacht voor het werven en behouden van leerkrachten. Trina-

miek investeert daarom veel in het opleiden van leerkrachten, zoals een groot aan-
bod van cursussen in de Trinamiek Academie dat aansluit op het Koersplan.

“In 2018 werden wij, net als vele andere orga-
nisaties, geconfronteerd met het vraagstuk 

van het lerarentekort. Er wordt veel ge-
vraagd van leraren. Het is daarom op zijn 

plaats om onze grote waardering uit te 
spreken voor de inzet van onze leraren 

en medewerkers.”
                Bestuur Trinamiek

  

Trinamiek in de wereld

Passend onderwijs
Boeiend onderwijs bieden we ook aan leerlingen die extra zorg nodig 

hebben. Leerkrachten worden ondersteund door ons Onderwijs 
Expertise Centrum. Een aantal leerkrachten en directeuren nam deel 

aan een studiereis naar Dublin om inzicht te krijgen in voorbeelden van 
inclusief onderwijs. We kijken hoe we de opgedane kennis en ervaring kun-

nen gebruiken om nog meer inclusief onderwijs te bieden op onze scholen. 

Ghana reis
In 2018 is een tweede groep leerkrachten van Trinamiek meegegaan met Edukans. 

Met het programma van World Teacher is op een aantal basisscholen in Ghana gewerkt 
aan boeiend en activerend onderwijs. Trinamiek blijft ook in 2019 deelnemen aan dit 

Edukans-programma.

Afvalvrije school
Trinamiek bereidt leerlingen voor een toekomst waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere 

rol speelt. Inmiddels zijn al drie scholen afvalvrije scholen. We zijn voornemens om duurzaam-
heid in 2019 nog meer te verweven in het onderwijs, gedrag en aandacht te geven bij huisvesting 

en beheer.

“

“

Wie zijn wij?
‘Samen voor boeiend onderwijs’ is de visie van 
Trinamiek. De thema’s ‘Boeiend onderwijs’,  
‘Pedagogisch tact’ en ‘Samen’ staan hierin  
centraal. Daaraan werken we vanuit  
‘Vertrouwen’, ‘Vakmanschap’ en ‘Verbinding’. 

Trinamiek bestaat uit 24 basisscholen en een  
servicebureau en werkt met een kringenstructuur.

Onderwijskwaliteit

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs
Met behulp van de nieuwe kwaliteitscyclus verbeteren en waarborgen we de onderwijskwaliteit. 
Vanaf schooljaar 2018/2019 leggen scholen ambities vast. Scholen reflecteren in 2019 wat goed 
gaat en beter kan.

Zicht op Boeiend onderwijs
 • Koersplan 2017-2021 
      Als we kijken naar resultaten van 2017 is een goede ontwikkeling is zichtbaar. Deze voortgang maakt 

duidelijk dat de uitvoering van het Koersplan volgens planning verloopt.

 • Tevredenheidsonderzoeken
     Trinamiek onderzocht in 2018 wat goed gaat en beter kan. Leerlingen, ouders en leerkrachten 

spraken hun tevredenheid uit op een schaal van 1 tot 5.

  
• Leerlingvolgsysteem
     Al onze scholen werken met ‘ParnasSys’ als leerlingvolg-

systeem. Dit instrument geeft ons inzicht in de behaalde 
resultaten van de leerlingen per vakgebied. De scholen 
interpreteren de uitkomsten en gebruiken deze voor 
het bijstellen van het onderwijs. 

• Onderwijsinspectie
     23 scholen hebben het basisarrangement van 

de onderwijsinspectie, 1 school heeft  een 
verbeterplan geschreven om van onvol-
doende naar voldoende te gaan.

Digitale geletterdheid
Spelenderwijs maken leerlingen kennis met 
ICT. Leerlingen werken met Blue-Bots (een 
kindvriendelijke robot in de vorm van 
een bij), leren programmeren met 
LEGO WeDo en maken kunstwerken 
met 3D printers. Daarnaast werken 
we met digitale lesprogramma’s 
van FUTUREnl.

Leerlingen

Ouders

Leerkrachten 
 

‘Ik voel me welkom in de 
school en in de klas’ (3,54)

‘Mijn kind voelt zich 
veilig op school’ 
(3,43) 

‘Ik geef leerlingen  
persoonlijke aandacht’ 
(3,64)

‘Ik heb regelmatig een gesprek met de 
leerkracht’ (2,41)

‘Leerlingen en ouders weten wat er 
met hun inbreng gebeurt’ (2,76)

‘Ik ben tevreden over mijn 
aanbod aan leerlingen die 
meer willen of kunnen’ 
(2,87)
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