
 

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 

Toermalijn d.d. 18-10-2016 

 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Alie Seine, Kim Golsteijn, Esther Weijzen en Cecile op 

het Veld 

Notulist: Cecile op het Veld 

Afwezig: Rudie Willems (met kennisgeving) 

 

1.   Opening  

Monic neemt deze vergadering de taak van voorzitter op zich. Cecile zal voor verslaglegging 

zorgen.  

 

2.  Vaststellen definitieve agenda. 

Monic heeft de agenda gemaakt conform het stramien van Het Palet. De agenda wordt 

vastgesteld. 

 

3. Ingekomen en uitgegane stukken.  

- Aanmaning factuur lidmaatschap VOO 

Cecile is van mening dat de factuur van de VOO (het lidmaatschap is vorig jaar aangegaan 

door de Tweesprong) vorig schooljaar door de penningmeester is betaald. Dit is aangegaan 

vanwege advisering van de FER. 

 

Bij De Vlinder en het Palet was er geen penningmeester nodig; de MR had geen eigen 

budget. Er werden geen financiële middelen gebruikt, er werd direct door de school betaald.  

Cecile geeft aan dat zij van mening is dat niet mag en een penningmeester nodig is. Een MR 

is verplicht een eigen budget te hebben. Scholing van mr-leden wordt hier bijvoorbeeld uit 

betaald. Vanuit de MR van De Tweesprong werd jaarlijks een bepaald bedrag betaald aan 

de oudervereniging. Er is een MR-reglement van SKOEM, Cecile zal dit aanreiken. Het 

raamwerk van het reglement van Kindante kan Monic aanreiken. Ali zal het reglement van 

De Vlinder aanreiken. Als het reglement van De Tweesprong strookt met het SKOEM-

reglement, kan dit gehandhaafd blijven.   

 

In de volgende vergadering zullen de verschillende MR-reglementen worden bekeken om het 

punt van het penningmeesterschap af te kunnen kaarten. Dit punt wordt geagendeerd. 

 

- Aanbod scholing MR vanuit VOO 

Monic gaat het aanbod scholing vanuit VOO bekijken. Dit komt terug tijdens de volgende 

vergadering.  

- Info MR nr. 3 

Monic vraagt of dit gelezen wordt.  

 



 

- MR Magazine nr. 6 

De vraag is of dit gelezen wordt. Uit de stukken van de penningmeester van De Tweesprong 

kan het lidmaatschap bekeken worden. Eventueel kan dit worden opgezegd.  
Noot: de stukken zal Cecile van de penningmeester ontvangen.  

 

4. Mededelingen 

 

a. vanuit de GMR 

 

Monic heeft twee vergadering bijgewoond. Een van de belangrijkste punten is het eigen 

risico-dragerschap. Het bestuur was voorheen lid van het vervangingsfonds. Wim Winckens 

heeft hierover uitleg gegeven. Er is € 70.000 meer premie betaald dan dat er gedeclareerd 

is. In samenwerking met meerdere besturen wordt dit nu in eigen beheer gehouden.  

Alleen vervangingen die met ziekte te maken hebben, kunnen gedeclareerd worden. Verlof 

etc. was al in eigen beheer van SKOEM. De GMR heeft hiermee ingestemd. 

 

Uit de laatste vergadering van de GMR kwam aan de orde de gezamenlijke scholing voor 

MR-leden, om zo de kosten te drukken. Dit heeft een paar jaar geleden ook plaatsgevonden 

voor alle mr-leden van SKOEM. Monic vraagt de stand van zaken op de volgende GRM-

vergadering.  

 

Ali spreekt de intentie uit om – als zij in de gelegenheid is – mee te gaan naar de GMR-

vergadering. Monic zal haar de data doorgeven.  

 

b. vanuit het team 

 

De nieuwe school is inmiddels gestart. In het begin is het team druk bezig geweest met de 

nieuwe methodes. Iedereen zit op zijn/haar plek. In zijn algemeenheid is de steef binnen het 

team goed. Het is aftasten met drie culturen samen, maar er is een open sfeer. Nu alles 

draait, is het tijd voor de vervolgstappen. Dit heeft allemaal veel tijd nodig. In de 

teamvergaderingen wordt er goed gediscussieerd. De ervaringen van Monic zijn zeker niet 

negatief. 

 

Wat betreft de rapporten is er discussie geweest: 3 rapporten of 2 rapporten. Er is hierover 

gestemd door het team. Ditzelfde geldt voor de cijfers, ook dit is per stemming geregeld. 

Cecile geeft aan dat enkel ouders bij haar nagevraagd hebben hoe het zit met het 

puntensysteem in bewoording. Monic legt uit hoe hiermee is omgegaan. Voor de kinderen is 

het prettiger om dit in bewoording te doen dan in cijfers. 

 

Esther vraagt of rapportage een onderdeel is dat via de MR moet. Monic heeft dit 

nagekeken, maar ze vindt het niet terug bij de bevoegdheden van de MR. Het is wel netjes 

om dit in de MR in te brengen zodat de MR weet wat er speelt.  

 

c. vanuit de directie 

 

Op dit moment is er vanuit de directie niets te melden.  

 



 

5.  Agendapunten 

 

a. Welkom en functieverdeling nieuwe MR-leden 

 

Ali geeft aan dat iedereen nu begint aan een drie jaarstermijn. Dat betekent dat er over drie 

jaar nieuwe verkiezingen zullen zijn, met als gevolg dat er een geheel nieuwe MR ontstaat. 

Dit is niet wenselijk. Om de kunde in huis te houden, is het wellicht handig om af te spreken 

dat elk jaar iemand terugtreedt. Cecile heeft aangeven dat zij in principe één jaar lid zal 

blijven, zodat dit probleem is opgelost. Monic heeft nagekeken hoe het zit met tussentijdse 

verkiezingen. Als Cecile volgend jaar stopt, dan kan er geput worden uit de kandidaten die 

zich nu hebben aangemeld. In dit geval zou dat Ine zijn. Ine is bereidt om de plek van Cecile 

in te nemen, mocht Cecile na een jaar haar lidmaatschap van de MR opzeggen.  

 

De weinige animo voor de MR komt ter sprake. Bij de infobijeenkomst van de 

oudervereniging was wel veel animo. Vaak is het onwetendheid wat een lidmaatschap van 

de MR inhoudt. 

 

Na elke MR-vergadering zal er een kort stukje in de nieuwsbrief worden gepubliceerd. Dan 

weet men wat er speelt en wat het inhoudt.  

 

De functieverdeling van de nieuwe MR is als volgt: 

- Monic: voorzitter en agenda 

- Cecile: secretaris en verslag. 

 

Alie geeft aan dat er misschien een bericht in Het Toermalijntje kan worden gezet dat de 

schoolgids voor de zomervakantie per e-mail is verspreid.  

 

De website zal over 8 weken in de lucht zijn. Leerlingen kunnen hier zelf op publiceren.  

 

Cecile zal een groepsapp van de MR aanmaken.  

 

b. Jaarplan/vergaderschema 2016-2017 

 

De MR vergadert zes keer per schooljaar: twee keer voor de kerst en vier keer na de kerst. 

 

De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op 7 december, 8 februari, 12 april en 21 

juni, telkens om 19.30 uur in de teamruimte.  

 

Monic heeft de jaarplanner van Het Palet, Cecile die van De Tweesprong. Cecile bekijkt 

beide documenten en zal hier een van maken. Tijdens de volgende vergadering komt dit 

terug.  
 

c. Overzicht instemmings- en adviesbevoegdheden MR (WMS) 

 

Monic deelt de overzichten uit aan de aanwezigen.  

 

d. Schoolplan (instemming p/o MR) 

 

Esther geeft informatie hoe het schoolplan tot stand is gekomen. Het format is van SKOEM. 

De visie is nog lang niet op poten gezet met het team. Het hele team heeft de visie die er lag 



(van De Tweesprong) doorgespit. Het hele visieverhaal is een stuk van het team van de 

Toermalijn. Het stuk is onder tijdsdruk tot stand gekomen.  

 

Een schoolplan is voor een periode van 4 jaar. Het is een grove vertaling van waar we in de 

toekomst naar toe willen. Het plan kan niet tussentijds gewijzigd worden. De schoolgids is de 

verduidelijking per jaar. In de PDCA-act (Planning Do Check Act) wordt beschreven wat 

gepland is, wat er gedaan wordt, wat de uitvoering is en wat de controle is. Die PDCA’s 

komen ook bij de MR terecht. Het zijn speerpunten.  Er ligt een meerjarenplan dat continu in 

beweging zal blijven.  

 

Het streven is de schooltuin dit jaar gerealiseerd te hebben: dat we ergens een schooltuin 

hebben, dat we de zaden erin hebben en dat we er een keer per week met een groep naar 

toe kunnen gaan. Het jaar erop wordt PDCA toegepast; het is een leidraad om te checken of 

er gedaan wordt, wat is afgesproken.  

 

In maart/april is de evaluatie van de PDCA.  

 

De verzameling PDCA’s is het jaarplan (de ontwikkelingsdoelen). Het meerjarenplan is op 

dezelfde manier tot stand gekomen als de visie van het stuk. Het is conform de SKOEM-

format. Het is een zakelijk stuk.  

 

Esther heeft alle tekstuele aanpassingen die zijn aangereikt, doorgevoerd in het schoolplan. 

Esther geeft uitleg over de vragen die door de MR zijn gesteld.  

 

Het schoolplan wordt doorgelopen: 

 

Pag. 3: Het is onduidelijk of de werkgroepen nog moeten aantreden. Er is een 

onbevredigend gevoel voor de mensen die in de werkgroepen hebben gezeten.  De 

werkgroep ‘afspraken’ heeft veel tijd gestoken in alles. Daarna hebben zij hier niks meer over 

gehoord. Er is niets afgesloten. Elke werkgroep heeft een wezenlijke bijdrage geleverd, deze 

input is meegenomen.  In de teamvergadering zal dit aan de orde worden gesteld.  

 

Pag. 4: Het ontwikkelen van creatieve, sociale en emotionele competenties van leerlingen 

wordt niet uitgewerkt in het schoolplan. Aan de schooltuin wordt gewerkt. Ook wordt bekeken 

hoe de boven- en onderbouw meer bij elkaar worden betrokken. Door het spelen op diverse 

onderdelen (voetbalveld, pingpongtafel) worden de kinderen ook nog eens extra van elkaar 

afgebakend. Het budget van de combinatie-adviseur wordt dit jaar ingezet voor een stukje 

creativiteit waarbij de ouders betrokken kunnen worden. Ook zal er iets zijn in de feestmaand 

waaraan creatieve dingen worden gekoppeld. Hiervoor worden ouders uitgenodigd.  

 

De belangrijkste pijlers vanuit de drie scholen zijn: de schooltuin, de creatieve invullingen en 

de meerbegaafdheid.  

 

Pag. 4/5: De identiteit is gelijkwaardigheid. 

 

Pag. 5: ‘bestaansrecht van individuele scholen’: dit staat er in omdat het een SKOEM-school 

is. De Tweesprong was een gezonde school, de Toermalijn is nog veel gezonder. 

 

De school is verplicht om tevredenheidsonderzoeken te houden. Hier hangt een certificaat 

aan.  

Het afgelopen jaar is dit door SKOEM afgenomen bij de leerlingen en het personeel. Het zou 



handig zijn om dit schooljaar een onderzoek te houden, zodat een beginpunt van 

tevredenheid bekend is. Het zou een eigen onderzoek kunnen zijn, in plaats van het officiële 

onderzoek vanuit SKOEM.  

Alie geeft aan dat het prettig is als er een moment zou zijn waarbij ouders van de voormalige 

scholen De Vlinder en Het Palet hun ervaringen kunnen doorgeven. Wellicht kan de MR dit 

aan het einde van het schooljaar opzetten. Dit zou gelijk kunnen lopen met de schoolplan-

cyclus (bijv. in mei/juni en in 2018).  

 

Pag. 6: In de visie wordt niet exact beschreven wat er aan activiteiten wordt gedaan. De 

gedifferentieerde instructie is het werken met drie niveaus. De doelen die leerlingen stellen, 

gebeurt vanaf groep 1.  

 

Pag. 7: Het durven loslaten van het klassikaal onderwijs: elke leerkracht gaat anders met het 

klassikaal onderwijs om. De leerkracht zal uiteindelijk een begeleider moeten worden.  

 

Pag. 8: leerlingen kunnen werken met planning: dit gebeurt vanaf groep 1. 

 

Pag. 10: MARAP betekent managementrapportage (rapportage van cito’s, doublures, beleid 

overgang van groepen etc.); hierin staan cijfers en kengetallen. Deze worden binnen alle 

SKOEM-scholen besproken en vergeleken. De MARAP verschijnt twee keer per jaar. Trends 

worden hierbij in de gaten gehouden. Scol is een signaleringsinstrument (op sociaal-

emotioneel gebied).  

 

Pag. 12:Dans komt aan bod bij de combinatie-functionarissen. Het is voor de 

talentontwikkeling.  Engelse les gebeurd in groep 7 en 8 . Dit heeft puur te maken met de 

indeling van de lestijd. 

 

Er zijn geen methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek om omdat 

het leren lezen/schrijven prioriteit heeft.  

 

Pag. 13: de methodes zijn voor de komende jaren up-to-date. Er komt een methode voor de 

sociaal emotionele ontwikkeling. Er zijn EHBO-lessen en examens voor groep 8. Een 

weerbaarheidstraining moet worden bekeken voor welke groepen. Het zal er komen, maar 

het is nog niet duidelijk voor welke groep. 

 

Pag. 14. In november komt er een gesprek met de ouders. Het is een langer gesprek dan 10 

minuten. Het eerste rapport (met ook een gesprek) komt in februari. Of bij het laatste rapport 

een structureel gesprek of een gesprek op aanvraag komt, is nog niet bekend. 

 

Het SOP zal in de MR worden besproken. Het is niet duidelijk of dit op de site wordt 

gepubliceerd. Het kan altijd op school ter inzage worden gelegd. 

 

Pag. 15: mocht er zich iets voordoen, dan wordt het protocol gevolgd.  

 

Pag. 16: de cito eindtoets is in maart. De niveaus worden getoetst door de Cito. Kim uit haar 

zorgen voor de kinderen die ‘gewoon’ meehobbelen. De uitzonderingen worden beschreven, 

maar het lijkt erop dat de nadruk ligt op de meerbegaafdheid. 

 

Pag. 17: HGPD betekent handelingsgericht proces diagnostiek. Het zijn zorgleerlingen die 

vroeger per definitie op speciaal onderwijs zouden zitten.   

 



Ouders zijn geïnformeerd over het gebruik van social media: er is geen protocol voor.  

 

Pag. 18: op initiatief van ouders is ooit geprobeerd om schoolbrigadiers in te zetten. Er zijn 

zoveel ouders nodig om dit te realiseren. Het kwam niet van de grond.  

 

Alie vindt het jammer dat er geen pleinwacht is vóórdat de school begint. Als er dingen op 

het plein gebeuren, is er geen toezicht. Er wordt gewerkt met inlooptijd. De school is niet 

verantwoordelijk voor kinderen die te vroeg op het schoolplein aanwezig zijn. Er gaat geen 

bel meer om 8.20 uur. Esther gaat hier achter aan. Als de kinderen, conform afspraak, naar 

binnen gaan vanaf 8.20 uur, is er geen probleem.  Een pleinwacht kost capaciteit die er niet 

is. Alie houdt graag de mogelijkheid open. Tijdens de inlooptijd is school verantwoordelijk 

voor de kinderen. Esther heeft het onlangs nogmaals in de nieuwsbrief gepubliceerd.  

 

Pag. 19: De verschillen in identiteit komen volgens Kim niet duidelijk terug. In de FER is dit 

duidelijk besproken. Het schoolplan is geen werkdocument.  

 

Alie geeft aan dat ze er niet blij mee is dat er een half uur les is in de verschillende 

geestelijke stromingen. Ze zou het liever op een andere manier ingevuld zien. Het half uur op 

woensdag is juist voor de verdieping van de stromingen, daarnaast zijn er de algemene 

lessen. Het is een proces dat steeds geëvalueerd wordt.  

 

e. Meerjarenplan 2016-2017 (instemming P/O MR)  

 

W en T betekent wetenschap en techniek. De bouwvergadering is de vergadering van de 

verschillende bouwen (onderbouw, middenbouw, bovenbouw). 

 

6.    Mededelingen voor Toermalijntje 

 

In verband met tijdsgebrek is dit agendapunt niet besproken.  

 

7.    Agendapunten volgende MR vergadering 

 

In verband met tijdsgebrek is dit agendapunt niet besproken.  

8. Rondvraag 

 

In verband met tijdsgebrek heeft niemand gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

9. Sluiting door voorzitter 

 

Monic sluit om 22.55 uur de vergadering.  

 

Eerst volgende vergadering schooljaar 2016/2017 

 

Datum : woensdag 7 december 2016 

Tijd   : 19:30 uur 

Locatie : teamruimte school 

(de volgende vergaderingen zijn 8 februari, 12 april en 21 juni) 

 

 



  

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST  

 

Datum Nr. Onderwerp Omschrijving Actie 

wie 

Stand van zaken 

18-10-16 1. MR-reglement - reglement Tweesprong/SKOEM opvragen 

- reglement Vlinder opvragen 

- reglement Palet opvragen 

- Cecile  

- Alie 

- Monic 

 

1810-16 2. MR-reglementen Agenderen volgende vergadering d.d. 07-12-16 Monic  

18-10-16 3. Scholing - Scholing vanuit VOO bekijken 

- Stand van zaken gezamenlijke scholing MR-leden   

 navragen bij volgende GMR-vergadering  

Monic  

18-10-16 4. GMR Data vergaderingen GMR aan Ali doorgeven Monic  

18-10-16 5. Jaarplanner  Jaarplanners Vlinder en Tweesprong samenvoegen Cecile  

18-10-16 6. Evaluatie 

tevredenheid 

Vragenlijst ervaringen na de fusie opstellen  (gelijk met de 

schoolplan-cyclus (bijv. in mei/juni en in 2018))  

 

Allen Mei/juni 2017 

18-10-16 7. Toermalijntje Na elke vergadering kort stukje in nieuwsbrief laten publiceren ?  

18-10-16 8. Groepsapp Aanmaken Cecile  

      

      

      

      

  

 

 

 

 


