
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 

Toermalijn d.d. 11-01-2017 

 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Marjan Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en  

                  Cecile op het Veld 

Notulist: Cecile op het Veld 

Afwezig: Rudie Willems (met kennisgeving) 

 

1.   Opening  

Monic opent om 19.30 uur de vergadering.   

 

2.  Vaststellen definitieve agenda. 

De agenda wordt aangevuld met het punt ‘denktank’.  

 

3.   Verslag van de vorige vergadering 

 

Pag. 1 punt 3: zowel bij het Palet en de Vlinder was er geen penningmeester. 

Pag. 4 punt 5d: over de schooltuin is nog niets bekend. Een werkgroep houdt zich hier mee 

bezig.  

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Ingekomen en uitgaande stukken.  

 

De faktuur van de VOO is op 13 oktober jl. door de penningmeester van De Tweesprong 

betaald (euro 60,00). 

 

De faktuur van het MR Magazine is door SKOEM betaalt. De MR dient dit aan SKOEM terug 

te betalen. Aangezien de MR geen penningmeester zal benoemen, kan dit ook niet 

terugbetaald worden.  

 

5. Mededelingen   

 

Vanuit de GMR 

 

De gezamenlijke scholing van 19 januari a.s. is van 19.00 tot 22.00 uur bij basisschool Het 

Breeke. 

 

De begroting van SKOEM is in de GMR besproken en goedgekeurd. De MR beschikt nog 

niet over de begroting van onze school. 

 

Vanuit het team 

 

Marjan vraagt Esther de begroting op 8 februari a.s. toe te lichten.  

 



Op 23 mei a.s. vindt het inspectiebezoek plaats. De inspecteur bezoekt een aantal klassen 

en zal gesprekken hebben met de directie, een IB’er, ouders en leerlingen. Het is onduidelijk 

hoe de ouders hierbij betrokken worden. Alie geeft aan interesse te hebben om in gesprek te 

gaan met de inspecteur. Esther wordt gevraagd om tijdens de volgende vergadering meer 

informatie hierover te verstrekken.  

 

Vanuit de directie 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

6. Agendapunten 

 

a. Functieverdeling MR 

De functies van voorzitter en secretaris zijn bekend. Marjan stuurt Esther een mail dat de MR 

heeft besloten geen penningmeester aan te wijzen. Dat betekent dat de rekening die 

SKOEM heeft betaald aan Kluwer niet kan worden terugbetaald.  

 

Marjan zal het abonnement bij de VOO en bij Kluwer Wolters (MR Magazine) opzeggen. 

Cecile verstrekt haar de informatie van de VOO.  

 

b. reglement en jaarplanner  

De diverse reglementen worden besproken. Het is voornamelijk een algemeen raamwerk. 

Het GMR reglement van SKOEM (waaronder De Toermalijn valt) is van toepassing. Het is 

onduidelijk ofer een MR reglement van SKOEM is. Marjan vraagt dit na bij Annette (van 

SKOEM). 

 

Mocht Cecile na een jaar haar MR lidmaatschap beëindigen, dan moet worden geput uit de 

kandidaat van de vorige verkiezingsronde. Het is belangrijk de continuïteit te bewaken. De 

ervaring leert dat zich niet veel mensen beschikbaar stellen voor de MR. 

 

Monique en Cecile bekijken 25 januari a.s. samen de jaarplanner, zodat alle punten op één 

planner worden vermeld.  

 

c. Rapportage met bewoording 

Dit punt is door Cecile ingebracht. Monic legt het uit. De rapportage is een onderdeel van de 

schoolgids. Voor de schoolgids is toestemming nodig van de MR. Dit is echter niet voor de 

inhoudelijke zaken. Er kan niet per onderdeel (in)gestemd worden. Er wordt ingestemd met 

de schoolgids als geheel.  

 

Er wordt dus niet inhoudelijk (in)gestemd met de keuzes die de school maakt, maar of het 

inhoudelijk klopt wat er staat.  

 

Het team heeft her wel overwogen een beslissing in genomen. Een ruime meerderheid is tot 

deze conclusie gekomen.  

 

In de schoolgids is opgenomen dat de manier van rapportage nog in ontwikkeling is. Hier is 

mee ingestemd. Het is dus niet de bedoeling dat de MR gaat instemmen over de manier van 

de rapportage. 



 

 

Alie en Cecile geven aan dat vanuit de achterban veel ouders hebben aangeven moeite te 

hebben met de manier van rapportage. Monic geeft aan dat dit echter niets wijzigt aan de 

beslissing. Tijdens de oudergesprekken is dit met enkele ouders besproken, het is toen niet 

gebleken dat er onoverkomelijke problemen zijn met de rapportage in bewoording. Het is een 

kwestie van gewenning.  

 

Er is gekozen voor twee rapportmomenten. Aan het begin van het schooljaar (november 

vinden oudergesprekken plaats. In februari zijn de uitslagen van de (cito)toetsen bekend en 

worden deze in het eerste rapport verwerkt. De rapporten zijn een weergave van de 

bloktoetsen.  

 

De cito-resultaten van de leerlingen van de Vlinder zijn gekoppeld geworden aan de nieuwe 

school. De leerlingen van het Palet kunnen hun ontwikkeling zien aan de hand van het 

laatste rapport.  

 

Het is nog niet bekend wanneer het rapport van februari wordt uitgereikt.   

 

d. denktank 

 

Alie heeft laatst aangeven het prettig te vinden dat de ouders van het Palet en de Vlinder de 

gelegenheid krijgen om ervaringen uit te wisselen (de scholen die ‘van buitenaf’ zijn 

gekomen). Dit om ervoor te zorgen om duidelijk te krijgen tegen welke problemen 

aangelopen wordt. Marjan geeft aan dat dit wellicht een mooi punt voor de denktank is. Alie 

vraagt naar de rol van de MR bij de denktank (groepjes). Cecile legt uit hoe de denktank van 

de Tweesprong tot stand is gekomen en de werking van de groepjes in deze. Er volgt een 

discussie over het nut van een denktank. Misschien is ‘denktank’ niet de juiste naam voor 

deze bijeenkomst, het moet als een soort bindingsavond of ont-moeten-avond gezien 

worden. Kim geeft aan dat het idee is om een denk-brievenbus te creëren. Hier kan iedereen 

(anoniem) ideeën en verbeterpunten aankaarten.   

Concreet zullen Marjan en Monic aan Esther doorgegeven dat wij als MR op dit moment een 

denktank niet passend vinden en dat de MR hier andere ideeën over heeft (ontmoeting met 

ouders). Ook zullen zij het idee van de denk-brievenbus doorgeven. 

 

De volgende week vindt de volgende vergadering van de Oudervereniging plaats. Alie zal dit 

punt daar aan de orde brengen. Wellicht is hier een taak voor de Oudervereniging 

weggelegd.  

 

7. Mededelingen voor Toermalijntje 

 

Cecile geeft input, inzake de rolverdeling binnen de MR en de uitnodiging voor de MR-

vergaderingen, door aan Esther 

 

8. Agendapunten volgende vergadering 

 

- begroting 

- informatie over inspectiebezoek  



- SOP (stand van zaken) 

- scholing (terugkoppeling cursus)  

 

9. Rondvraag 

 

Kim vraagt naar de afwezigheid van juffrouw Rudie. In de laatste nieuwsbrief is geïnformeerd 

over de zwangerschap van juffrouw Lenneke. Over de situatie rondom juffrouw Rudie is niks 

geïnformeerd. Het brengt onrust dat hier niet over wordt gecommuniceerd.  

 

De communicatie omtrent de bezetting in de klas is onvoldoende.  

 

Alie vraagt waarom nog veel informatie via brief wordt doorgeven, terwijl van iedereen de e-

mailadressen bekend zijn (via contact-ouder).  

 

Cecile vraagt naar de stand van zaken over de website. Monic geeft aan dat dit niet meer 

lang zal duren.  

 

Kim vraagt naar het gebruik van Izy. Cecile heeft dat al een paar keer aangegeven. Dit is erg 

handig. Het is niet bekend of dat binnen de Toermalijn gerealiseerd zal worden.  

 

Alie vraagt naar de brief van Wim Winckens inzake de WWZ. Zo lang de wet niet wordt 

aangepast, zal dit probleem zich blijven voordoen. Bij de Toermalijn heeft dit echter nog niet 

voor problemen gezorgd.  

 

10. Sluiting door voorzitter 

 

Monic sluit om 21.30 uur de vergadering.  

 

Eerst volgende vergadering schooljaar 2016/2017 

 

Datum : woensdag 8 februari 2017 

Tijd   : 19:30 uur 

Locatie : teamruimte school 

(de volgende vergaderingen zijn 12 april en 21 juni) 

 

 

  

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST  

 

Datum Nr. Onderwerp Omschrijving Actie 

wie 

Stand van zaken 

18-10-16 1. Jaarplanner  Jaarplanners Vlinder en Tweesprong samenvoegen Cecile 

en 

Monic 

25 januari  



18-10-16 2. 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 3. Toermalijntje Na elke vergadering kort stukje in nieuwsbrief laten publiceren Allen  

11-01-16 4. Begroting Esther vragen volgende vergadering (8 februari) toelichting te 

geven op de begroting 

Marjan  

11-01-16 5. Inspectie Esther vragen volgende vergadering toelichting te geven over 

inspectiebezoek 

Marjan  

11-01-16 6. Penningmeester Esther besluit MR doorgeven inzake penningmeesterschap  Marjan  

11-01-16 7. Abonnementen Marjan zal het abonnement bij de VOO en bij Kluwer Wolters 

(MR Magazine) opzeggen 

Marjan  

11-01-16 8. MR-reglement Navragen bij Annette of er een MR-reglement is Marjan  

11-01-16 9. Toermalijntje Tekst voor Toermalijntje doorgeven aan Esther Cecile  

11-01-16 10. Denktank Aan Esther doorgeven dat MR op dit moment een denktank 

niet passend vindt en dat de MR hier andere ideeën over 

heeft (ontmoeting met ouders) en de denk-brievenbus 

Monic 

en 

Marjan 

 

11-01-16 11. Oudervereniging Onderwerp denktank inbrengen in vergadering 

oudervereniging 

Alie  

11-01-16 12. Communicatie  Aandachtspunt: communicatie over bezetting, aan- en 

afwezigheid leerkrachten 

Allen   

      

      

      

  

 

 

 

 


