Het jaar 2019 in één oogopslag
‘Samen voor boeiend onderwijs’ is de visie van
Trinamiek. Centraal staan de thema’s: Boeiend
onderwijs, Pedagogisch tact en Samen. Daaraan
werken we vanuit Vertrouwen, Vakmanschap en
Verbinding. Trinamiek bestaat uit 24 basisscholen
en een servicebureau en is een kringorganisatie.

‘Wie het weet mag het zeggen’
Samen voor onderwijskwaliteit

Samen werken we aan het verhogen van onderwijskwaliteit. In 2019
kreeg Trinamiek beter zicht op kwaliteiten en ontwikkelpunten, zowel op
Trinamiek- als op schoolniveau. Samen maakten we flinke sprongen en
gingen gerichter te werk. Onderwijs & Kwaliteit kreeg een prominentere
plaats in de organisatie. Hoe we dit deden?
Door scholing binnen de Trinamiek Academie, het dieper analyseren van
data ter verbetering van de onderwijskwaliteit en ook het verantwoorden
van de onderwijskwaliteit aan elkaar.
Op veel scholen zijn de resultaten verbeterd. Ook in 2020 gaan we door
met het verbeteren van de onderwijskwaliteit om ervoor te zorgen dat
alle scholen de gewenste kwaliteit bieden.

Personeel en Professionalisering

Interne mobiliteit
In 2019 vergrootte Trinamiek het eigenaarschap
bij directeuren voor de formatie en de
formatiecarroussel. Trinamiek vergroot hiermee
de interne mobiliteit.
Succesvolle speeddatesessies
In april/mei 2019 organiseerde Trinamiek
wederom succesvolle speeddatesessies
voor interne medewerkers, maar ook
voor
externe
belangstellenden.
Meer dan 60 deelnemers waren
aanwezig, waarvan ruim een derde in
dienst is gekomen.

Aanpak werkdruk
Op schoolniveau besloten de schoolleiding,
het team en de medezeggenschapsraad hoe
werkdrukmiddelen werden ingezet. Deze
middelen zijn ingezet voor extra handen zowel
binnen de klas (onderwijsassistent, extra leerkracht)
als buiten de klas (conciërge, eventcoördinator).

Nieuwbouwprojecten
Na een lange voorbereiding zijn twee
prachtige nieuwe schoolgebouwen
opgeleverd voor de basisscholen WIJ
en De Wegwijzer. In Vianen zijn we in
de nieuwbouwwijk Hoef en Haag een
nieuwe school gestart “Leef”, waar
inmiddels de eerste leerlingen zijn
ingeschreven. Daarnaast wordt ook verder
gewerkt aan het nieuwbouwproject voor de Minstreel, die ontstaat uit de
fusie tussen de Fatima- en de Nicolaasschool.

Financiën

Financieel gezien is Trinamiek in control. De volledige
financiële verantwoording lees je in hoofdstuk 3 van
het jaarverslag.

Doelstellingen Koersplan Trinamiek

Alle scholen werken aan het behalen van de doelstellingen in Het
Koersplan. Door het invoeren van een zelfevaluatie, het uitvoeren
van audits en het houden van tevredenheidspeilingen krijgen we
zicht op de resultaten die meetbaar, merkbaar en/of zichtbaar zijn.
De uitkomsten zetten scholen aan tot verdere ontwikkeling.
Het schooljaar 2020/2021 is het laatste jaar van het Koersplan. Uit
de evaluatie van 2019 blijkt dat de doelstellingen voor Boeiend
Onderwijs meer aandacht vragen. Voor het thema Pedagogisch
tact zijn veel doelstellingen al behaald en voor Samen is voor een
beperkt aantal doelstellingen nog meer ontwikkeling nodig.

Passend onderwijs

Samen met het Onderwijsexpertisecentrum (OEC) werkt Trinamiek
aan passend onderwijs. In 2019 werkte Trinamiek aan twee
doelstellingen:
Leerkrachten werken preventief aan gedrag en beschikken over
meer kennis en vaardigheden om extra zorg en ondersteuning
te bieden. Hierdoor is het aantal verwijzingen naar Speciaal
Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO) afgenomen.
Trinamiek startte in 2019 een Hoogbegaafden klas, waardoor
passend onderwijs wordt geboden aan negen leerlingen. Hiermee
voorkomt en vermindert Trinamiek het aantal thuiszitters.

Duurzaamheid
Trinamiek heeft veel aandacht voor duurzaamheid.
Kindcentrum Wij is het eerste gasloze schoolgebouw
van Trinamiek. De elektra wordt zelf opgewekt
middels zonnepanelen. In 2019 kregen ook de
Parkschool en het Servicebureau zonnepanelen.
In 2020 worden zonnepanelen geplaatst
op de daken van de Jan Bunnik en Zomergaard
te Lopik en de Gerardus Majella Cabauw.
Voor Blink in Culemborg onderzoekt
Trinamiek de mogelijkheid om het
schoolgebouw volledig energieneutraal
te krijgen.
Extra aandacht voor…
... het afscheid van bestuurder Theo Klinkien. Na
en jarenlang dienstverband ging hij eind 2019
met pensioen.
… de onderwijsstakingen in 2019. Leraren voerden actie voor de
verbetering van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Dit
heeft deels een positiefresultaat opgeleverd.

"Het bestuur spreekt graag zijn waardering uit voor de inzet van alle
medewerkers in het afgelopen jaar."
					

- René van Harten, College van bestuur

Bekijk het volledige jaarverslag 2019.

