
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 13-12-2017 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Marjan Spoelstra, Suus van Pol, Alie Seine  
                  en Cecile op het Veld 

Notulist:    Cecile op het Veld 

Afwezig:    Kim Golsteijn 

 
1.   Opening  
 
Monic opent om 19.35 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2.  Vaststellen notulen vorige vergadering. 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden benoemd: notulen en jaarverslag. Het jaarverslag is een duidelijk 
document.  
 
4. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
De administratieve ondersteuning komt zodra de fusie een feit is, deze kracht zal voor/op 
welke school werkzaam zijn. Dit is wellicht pas met ingang van het nieuwe schooljaar. Esther 
vraagt waarom dit zo lang op zich laat wachten. Na de fusie is er meer zicht op wat de stand 
van zaken is. Esther geeft aan dat dit al duidelijk is, zij heeft dit zelf uitgezocht. Ze geeft ook 
aan dat deze kracht hard nodig is, de GMR geeft echter aan dat ze niet goed op de hoogte 
zijn. SKOEM heeft geen duidelijke uitleg gegeven. Voor deze vacature-procedure is de 
instemming van de GMR nodig is. De directeuren van SKOEM en SKOM zouden per januari 
sollicitatiegesprekken voeren, maar Esther heeft vandaag bericht ontvangen dat de GMR 
niet heeft ingestemd en dat de GMR pas per het nieuwe schooljaar deze 
instemmingsaanvraag zal behandelen. Vandaar de vraag van Esther waarom de GMR pas 
vanaf het nieuwe schooljaar deze vacature eventueel ingevuld zien worden. Suus geeft aan 
dat er geen sprake is geweest van een stemming (tegen danwel voor), maar er is 
gewoonweg niet gestemd omdat de GMR onvolledige info heeft. De beslissing is hierdoor 
uitgesteld. De administratieve kracht wordt door SKOEM aangenomen. SKOM heeft zelf ook 
administratieve ondersteuning. Esther geeft aan dat ze blij zal zijn als er uitbreiding komt, 
hier is al jaren behoefte aan.  
 
Vanuit het team 
 
Gisteren is er gestaakt. Hierover komt een bericht in het volgende Toermalijntje. Esther 
maakt een compliment aan de ouders over hun flexibiliteit. 
Ze houdt elke keer een ‘praatje’ in het Toermalijntje, dit ook om haar zichtbaarheid te 
vergroten. 
 



Er zijn zorgen geuit over de onderwijstijd i.v.m. de staking, dit is aan de GMR aan de orde 
gesteld. Op dit moment zijn er nog geen problemen met het in de knel komen van de 
onderwijstijd. 
 
Voor sommige ouders brengt een staking wel met zich mee dat ze hoge kosten moeten 
maken voor de dagopvang voor hun kind/kinderen.  
 
Tijdens de studiedag van 6 december jl. is er een lezing over ‘verandering’ geweest.  Daarna 
hebben de netwerkgroepen bij elkaar gezeten. Het was een fijne dag.  
 
Vanuit de directie 
 
Er zijn geen mededelingen.   
 
5. Agendapunten 
 
a. Begroting 
 
Monic vraagt waarom de MR de begrotingsstukken niet op voorhand krijgt. Esther geeft aan 
dat ze altijd heeft geleerd met financiële stukken voorzichtig om te gaan, vandaar dat ze 
deze niet verspreidt. Daarnaast bevat het digitale document de begroting van heel SKOEM, 
zodat het haar niet lukt alleen het deel van de Toermalijn door te suren. Ze deelt de 
begroting van de Toermalijn uit, deze mag mee worden genomen. Cecile neemt het 
exemplaar voor Kim mee. Esther benadrukt de vertrouwelijkheid van de stukken.  
 
Esther geeft een toelichting op de cijfers. De prognose is een leerling-afname tot en met 
2021.  
 
De bankkosten zijn ontzettend hoog. Dit is onder de aandacht van de GMR. SKOEM draagt 
bij aan de bankkosten, dit is € 90,00 per jaar.   
 
Er is vanuit de MR geen geld naar de oudervereniging overgedragen.  
 
b. Taakbeleid.  
 
Monic geeft nogmaals aan dat er op het Palet een taakbeleid was. De personeelsgelding van 
de MR heeft als taak goed in de gaten te houden of alle taken binnen het team goed 
verdeeld worden/zijn. Er is op dit moment geen overzicht. Er moet evenwicht in de 
taakverdeling zijn. Monic heeft de indruk dat – onbewust – de taken niet evenredig verdeeld 
zijn. Het is lastig om aan taken standaard-uren aan te koppelen. Het moet wel reëel blijven, 
SKOEM breed. Dit is een discussie die al is gevoerd binnen SKOEM, aldus Esther. Esther is 
destijds met iedereen in gesprek gegaan en heeft de leerkrachten zelf taken laten kiezen. Als 
iemand met drie taken zijn/haar taakuren bemenst, is dat prima. Als een andere leerkracht 
zes taken wil, is dat ook prima. Het moet echter niet als en belasting ervaren worden. De 
uren die hieraan gekoppeld zijn, zijn los gelaten. Monic geeft aan dat ze er last van heeft dat 
er geen overzicht is. Ze geeft een voorbeeld waar ze tegenaan loopt. De taken die nu niet 
verricht kunnen worden, kunnen worden aangetrokken door collega’s die dat interessant 
vinden. Degene die nu heel veel taak-uren heeft, neemt nog meer taken erbij, de 
verhoudingen worden dan scheef. Er volgt een discussie over het aantal uren van het team 
in de MR.  
 
Om een goede boordeling van de verdeling van de taken te maken, moeten er uren aan 
gekoppeld worden. Esther heeft als taak alle taken op een juiste manier te bemensen. Als 
Esther het vermoeden heeft dat iemand te veel hooi op zijn vork neemt, dan gaat ze hierover 
in gesprek. Marjan en Monic geven aan dat ze het gevoel hebben dat niemand iets aangeeft 



als het teveel is. Het moet transparant zijn.  
 
Een aantal collega’s zal schrikken van een taakbeleid met uren. Het is echter de taak van de 
MR om de taakbelasting duidelijk te hebben. Elk jaar kan dit bij worden gesteld.  
 
Voor dit jaar is het nu geregeld. Als MR wordt dit punt nogmaals opgepakt. Ook zal dit in het 
team besproken moeten worden. Alie geeft aan dat het mooi is dat deze zorgen nu zijn 
uitgesproken. In de teamvergadering zal de personeelsgeleding dit punt aan de orde 
brengen.  
 
Esther geeft aan dat dit punt al jaren een discussiepunt is. Ieder heeft voor dit jaar zelf 
aangegeven welke taken hij/zij erbij kan nemen. 
 
Monic heeft dit in de GMR aan de orde gesteld. Het is beleid van SKOEM dat er geen 
taakbeleid met uren is. Toch zal er hier binnen het team over worden gesproken. Hier 
hebben leerkrachten als werkgroep over meegedacht, hoe om te gaan met taakbeleid. De 
werkgroep heeft gezegd dat het niet gekoppeld wordt aan uren, de mensen voelen zich dan 
op die uren afgestraft. Het heeft volgens Esther altijd goed gewerkt, Monic geeft aan dat ze 
het niet inzichtelijk vindt.  
 
Het beleid is een stuk voor de GMR, de invulling is een stuk voor de MR. Marjan heeft 
hierover contact gehad met de VOO: het kan ingevuld zoals de school het wil invullen.  
 
c. Tussenschoolse opvang   
 
Er is contact geweest tussen de oudergeleding (OG) van de MR en Esther. Esther heeft de 
OG bijgepraat over de problematiek bij de tussenschoolse opvang (TSO). Ze heeft een brief 
opgesteld, die in concept aan de OG is gestuurd. De personeelsgeleding leest tijdens de 
vergadering de brief door en doet nog enkele suggesties. De brief wordt morgen aan de 
contactouders gestuurd. Ook is afgesproken dat deze op papier verspreid wordt. Niet 
iedereen vindt het prettig een brief op papier èn een digitale brief te ontvangen.  
 
Cecile stelt namens Kim de vraag hoe nu verder. De brief wordt verstuurd om een signaal af 
te geven. In januari gaat Esther met de OG om tafel zitten om verder iets op te stellen 
(bevraging). Bij een wijziging van de schooltijden is er instemmingsbevoegdheid van de OG.  
 
Alie stelt voor bij de oudervereniging voor te stellen dat moeders, overblijfkinderen mee naar 
huis nemen tijdens de lunchpauze. Esther geeft aan dat dit iets tussen ouders onderling is, 
zonder tussenkomst van school of de oudervereniging.  
 
 
d. IKC 
 
Bij een integraal kindcentrum werken alle kindpartners samen en is alles over te dragen. Dat 
is nu nog niet zo, onze partners zijn aparte instanties en niet alles is zonder meer 
overdraagbaar. Er zijn al duidelijke contacten met alle partners in het gebouw. Het streven is 
om samen na te denken over wat een kind nodig heeft. Niet alleen tijdens de schoolperiode, 
maar ook in de voorschoolse- en naschoolse opvang. Signalen kunnen zo worden 
doorgegeven. Om dit makkelijk te maken en zorg te kunnen delen (expertise) is het streven 
een IKC op te richten. Op deze manier wordt aan een kind in de leeftijd van 0 tot 12 iets 
geboden.  
 
Met het zomerfeest is hiermee een aftrap gemaakt. Er wordt gewerkt aan een kunstwerk 
voor op het (school)plein, daarnaast worden twee studiedagen opgepakt samen met alle 
kindpartners in het gebouw. Het wordt op allerlei gebieden vorm gegeven. Het kan 



betekenen dat een en ander anders georganiseerd zal worden, bijvoorbeeld dat ruimtes op 
een andere manier gebruikt worden. Hoe, dat is nog een groot vraagteken. Er wordt gekeken 
naar ervaringen op andere plekken. Er wordt gestart vanuit de visie van de school en er komt 
ook een IKC-visie. Het zal nog ongeveer twee jaar duren voordat alles loopt zoals het 
gewenst is.  
 
Een wijziging van de schooltijden kan ook iets betekenen voor een IKC, er komt meer ruimte 
in de middag voor het naschoolse programma. De intentieverklaring is opgesteld samen met 
Gemmie Derksen. Dat komt in de stuurgroep, waar deze verklaring getekend moet worden. 
Iedere kindpartner ziet voordelen.  
 
Esther houdt de MR periodiek op de hoogte.  
 
Alie geeft aan dat het iets goeds is, maar er moet niet te snel hulp in worden geroepen 
zonder dat ouders op de hoogte zijn. Ouders worden op voorhand geïnformeerd en geven 
toestemming zodra er externen moeten worden ingeschakeld.  
 
Esther heeft er vertrouwen in.  
 
6. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
Het statiegeld dat verzameld is voor Sint Maarten, is niet bekend gemaakt bij andere 
groepen. Het is een project van groep 8 geweest, dit is intern door en aan leerlingen 
gecommuniceerd.   
 
De datum van de volgende vergadering zal worden gepubliceerd op de website. Cecile geeft 
dit door aan Lenneke. Ook zal zij het jaarverslag 2016-2017 door Lenneke laten publiceren.   
 
7. Agendapunten volgende vergadering 
 
- financieel jaarverslag 
- kascontrole (januari) 
- overblijven/TSO 
- stand van zaken SKOEM/SKOM 
- SOP (februari) 
 
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
Er komt weer een inspectiebezoek, als steekproef. Het gaat over dyslectie. Er moet een hele 
vragenlijst voor 11 januari a.s. ingevuld worden. Wim Winckens heeft een brief geschreven 
aan de inspectie en zijn ongenoegen geuit. Het bezoek vindt plaats bij alle scholen van 
SKOEM. Het bezoek zal in februari plaatsvinden.  
 
Kim laat vragen wat de stand van zaken over de kinderbieb is. Esther is gevraagd om voor 
vrijwilligers te zorgen. Ze heeft aangegeven dat dat geen taak voor school is. Er gaat 
binnenkort een brief de deur uit, en er komt een stuk in de nieuwsbrief over de vrijwilligers. 
Dit wordt dan door de bieb gecoördineerd. Esther brengt in de teamvergadering van januari 
het punt van de bieb in. Ze wil geen last hebben van boetes etc. Er moeten goede afspraken 
over worden gemaakt (abonnementen). Wellicht komt er een ruimer assortiment, de school 
kan ook wensen doorgeven. Er komt voor 4-12 maar ook een klein deel van 0-4 jaar. De 
volwassenenbieb verhuist naar de Spil.  
 
De bindingsavond is op vrijdag 19 januari a.s.. Nadere info volgt nog.  
 
Cecile heeft het jaarverslag gemaakt, dit is goedgekeurd. Ze zal dit doorsturen aan Esther en 



laten publiceren op de site.  
 
Esther heeft een mail over een cursus ontvangen. Cecile zal de volgende personen 
opgeven: Monic, Alie, Kim en Cecile.  
 
Er is onlangs een aantal ouders benaderd voor een interview over de kwaliteit van het 
onderwijs. Inspecteurs bevragen dit normaliter bij de besturen. Om een goed beeld te krijgen 
heeft ons bestuur bedacht dat het goed zou zijn zelf een kwaliteitsonderzoek te doen. Dit zal 
jaarlijks in november gebeuren. Har heeft diverse ouders benaderd. Directie, 
zorgcoördinatoren etc. zijn ook bevraagd. Esther geeft aan dat leerkrachten niet zijn 
gevraagd, dit vindt ze vreemd.  
 
9. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 21.35 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergaderingen schooljaar 2017/2018 

 
Datum : woensdag 7 februari 2017 
Tijd   : 19:30 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergaderingen zijn op: woensdag 11 april en maandag 25 juni) 
 

  

BESLUITEN- EN ACTIEPUNTENLIJST  

 

Datum Nr. Onderwerp Omschrijving Actie 
wie 

Stand van zaken 

18-10-16 

 
08-02-17 

1. Jaarplanner  Jaarplanners Vlinder en Tweesprong samenvoegen 

 
Controleren bevoegdheden 
Definitieve planner verspreiden 
Definitieve planner op website laten plaatsen 

Cecile 
en 
Monic 
Cecile 

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 
13-12-17 
13-12-17 

3. Toermalijntje - Na elke vergadering kort stukje in nieuwsbrief laten publiceren 
- volgende vergaderdatum laten publiceren (7 februari) 
- verwijzen naar jaarverslag MR 2016-2017 op site  

Allen 
Cecile 
Cecile 

 

08-02-17 4. Actiepunten MR Nakijken in schoolplan welke punten nog niet zijn ingevuld en 
MR op hoogte brengen 

  

08-02-17 
 
12-04-17/ 
23-10-17 
13-12-17 

5. Taakbeleid Navragen in locatiedirecteurenoverleg of het aantal uren moet 
worden vermeld 
Agenderen eerste vergadering schooljaar 2017-2018 
Navragen bij VOO hoe het zit met een taakbeleid 
Bespreken in het team 

Esther 
 
Monic 
Marjan 
Persone
elsgeled
ing 

 

08-02-17 
 

6. Website Vastgestelde verslagen laten publiceren 
 

Cecile 
 

 
 



 
 
12-04-17 
 
13-12-17 

Bekijken of er informatie mist op de website  
 
Via Toermalijntje vermelden dat vastgestelde verslagen op site 
worden gepublcieerd. Opzet maken. 
Datum van volgende vergadering op site laten plaatsen door 
Lenneke 

Allen 
 
Marjan 
 
Cecile 

 
 
 
 
13-12-17 doorgegeven 

12-04-17 
 
 
06-09-17 

7. Kosten rabobank  Hoge kosten die Rabobank in rekening brengt voor rekening 
inbrengen in GMR 

Bij volgende GMR-vergadering bij rondvraag stand van zaken 
vragen 

Monic 
 
 
Suus 

29-06: SKOEM bekijkt 

de mogelijkheid van een 
gezamenlijke rekening 
voor alle MR-en  
23-10: Jan Tijs heeft 

binnenkort een afspraak 
met de bank over een 
gezamenlijke 
bankrekening 

12-04-17 8. Bevoegdheden Brief aan bevoegd gezag sturen over gang van zaken 
bevoegdheden 

Allen  

12-04-17 9. Huishoudelijk 
reglement 

Artikel 7.1: Stemquotum navragen bij de VOO (bijv. 3-3).  
 

Marjan  

12-04-17 10. Uitrit kiss ‘n ride Bij Bert Vries navragen mogelijkheid over aanpassing uitrit kiss 
’n ride richting Maasbracht-Beek: aanpassing hoek hoge 
stoeprand (beter uitdraaien) 

Esther  

12-04-17 
 
 
 
13-12-17 

11. Jaarverslag Format jaarverslag aan Cecile sturen 
 
Jaarverslag maken, op site plaatsen en naar directie sturen 
 
Jaarverslag op site laten plaatsen en aan Esther mailen  

Monic 
 
Cecile 
 
Cecile 

 
 
23-10: concept sturen 
aan iedereen  
13-12-17 doorgegeven 

29-06-17 12. Werkgroep fusie 
regelingen en 
afspraken 

Afspraken en regelingen die de werkgroep fusie heeft 
uitgezocht, opzoeken.  

Monic  

06-09-17 14. Rapporten  Aan werkgroep rapportage meegeven of het mogelijk is om de 
2 rapporten makkelijker leesbaar te maken om te vergelijken 
(bijv. twee kolommen naast elkaar te maken voor rapport 1 en 
rapport 2? 

Monic  

23-10-17 17. Sociaal buurten In team navragen hoe de stand van zaken is om iets te 
ondernemen (pannenkoeken bakken?) bij de dementerende 
ouderen of bijv. bij de ouderopvang 

Suus  

13-12-17 18. Cursus Alie, Kim, Monic en Cecile opgeven voor verdiepingscursus MR Cecile  

 19.     

 20.     

  

 


