
Jaarverslag MR Basisschool de Toermalijn 2016-2017 
 
  
Inleiding  
Dit is het eerste jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool de Toermalijn in 
Maasbracht. De school is ontstaan door een fusie met drie basisscholen (de Vlinder, het Palet en de 
Tweesprong) in Maasbracht. Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over 
haar activiteiten in het schooljaar 2016-2017.  
 
 
Medezeggenschapsraad  
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouderleden en 3 door het team voorgedragen 
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool de 
Toermalijn. Vanuit deze betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee 
een bijdrage te leveren aan een plezierige, veilige, leer - en werkomgeving en kwalitatief goed 
onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel.  
 
      Zitting in MR sinds  Functie 
 
Personeelsgeleding:  Monic Graat  september 2016  voorzitter 
   Marjan Spoelstra september 2016  penningmeester 
   Rudie Willems  september 2016 
 
Oudergeleding  Alie Seine  september 2016  vice-voorzitter 
   Kim Golsteijn  september 2016 
   Cecile op het Veld september 2016  secretaris 
 
Vertegenwoordiging GMR: Monic Graat en Alie Seine 
 
Vanwege de afwezigheid van Rudie Willems heeft Tim Sparla in het schooljaar 2016-2017 tijdelijk 
plaatsgenomen in de MR.  
 
 
Werkwijze  
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR-vergaderingen is 
een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda 
vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke vergadering aan bod komen; dit zijn 
zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan 
bod moeten komen conform de Wet Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en 
de schoolgids. Daarnaast is deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering.  
Ook de onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOEM) worden 
behandeld, komen ter sprake in de MR-vergaderingen.  
 
 
Vergaderfrequentie  
In het schooljaar 2016-2017 heeft de MR 6 keer vergaderd. Op verzoek is locatie-directeur Esther 
Weijzen aanwezig geweest in elke vergadering van de MR. Gedurende het schooljaar en buiten de 
vergaderingen heeft de MR diverse malen contact gehad om lopende zaken te bespreken (diverse 
zaken zijn omwille van efficiency per mail afgehandeld).  
 
Dit schooljaar heeft 1 ouder gebruik gemaakt van de openbaarheid van de vergaderingen. De 
vergaderingen van de MR zijn openbaar.  
 
 
Onderwerpen die (veel) aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:  
 

- Wijze van rapportage (bewoording/cijfers). Over dit onderwerp heeft de oudergeleding van de 
MR een bevraging uitgezet aan alle ouders/verzorgers 

- Formeren extra kleutergroep / kleutergroepen van heterogene groepen naar homogene 
groepen 



- Verkeersveiligheid rondom school/kiss ‘n ride. Vanuit de MR is kritisch meegekeken naar de 
verkeersveiligheid rondom school in verband met de fusie en de verkeersdrukte op de 
Kruisweg. Aandachtspunten vanuit de ouders zijn door de oudergeleding van de MR ter 
sprake gebracht. In het aankomende schooljaar blijft de verkeersveiligheid en de doorstroom 
rondom school punt van aandacht voor de MR. 

- Functieverdeling / huishoudelijk reglement. De functies binnen de MR zijn verdeeld en er is 
een huishoudelijk reglement gemaakt 

- Scholing MR (Alie Seine en Cecile op het Veld) 
- Opzetten manier van verschillend onderwijs ivm 3 verschillende levensbeschouwelijke visies. 

Na de herfstvakantie is hiermee gestart.  
- Instemming schoolplan 
- Instemming schoolgids 
- Instemming meerjarenplan 
- Inspectiebezoek  
- Vakantierooster 
- Formatie/groepsindeling 2017-2018 
- Krapte aantal overblijfouders 

  
 
Speerpunten voor het schooljaar 2017-2018  
De MR wil zich inzetten om op een praktische manier een positieve bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder. Wij hopen met onze inzet deze 
positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten. Naast het bespreken van actuele 
ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken heeft ook de toekomst 
van basisschool de Toermalijn onze aandacht.  
 
 
Toermalijntje 
Regelmatig communiceren wij via het Toermalijntje informatie naar ouders/verzorgers.  
 
 
Tenslotte 
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar kritisch opbouwend te kijken 
naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR 
moet komen, dan horen wij dat graag.  
 


