
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 12-04-2017 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Marjan Spoelstra, Tim Sparla, Alie Seine, Kim  
                  Golsteijn en Cecile op het Veld 

Notulist:    Cecile op het Veld 

Afwezig:    --- 

 
1.   Opening  
 
Monic opent om 19.35 uur de vergadering. Ze richt een woord van welkom aan Tim, als 
vervanger van Rudie, en aan Marco Seine als toehoorder.   
 
 
2.  Vaststellen definitieve agenda. 
 
De agenda wordt vastgesteld.   
 
 
3.   Verslag van de vorige vergadering 
 
Pag. 3 punt 6: 
Het penningmeesterschap is geregeld. Marjan heeft alle gegevens en de autorisaties. De 
kosten die de bank in rekening brengt is erg hoog. Monic brengt dit in de GMR in.  
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
Actiepuntenlijst: 
 
1. Het controleren van de bevoegdheden is nog niet gebeurd.  
5. Dit punt kan van de lijst af. Het wordt opgepakt door het team.  
6. De reactie is verstuurd.  
8. Dit punt is afgehandeld. 
11. Dit punt komt in de vergadering aan de orde (agendapunt 6). 
12. Het reglement wordt later in de vergadering besproken.  
 
 
4. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden kort samengevat. 
 
 
5. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Het vakantierooster is in de GMR besproken en teruggestuurd. O.a. omdat kermismaandag 
en 6 december uit het rooster waren geschrapt. Dit punt wordt verder doorgesproken bij 
agendapunt 7.  



 
Vanuit het team 
 
Er zijn geen mededelingen.  
 
Vanuit de directie 
 
Het overblijven is op dit moment een lastig iets om te organiseren enerzijds vanwege de 
onderlinge verhoudingen en anderszins vanwege het geringe aantal overblijfouders. Het 
loopt niet zoals het hoort. Het overblijven is een zorg. De ingehuurde kracht moet bekostigd 
worden en het administratiesysteem kost geld. In de begroting is hiervoor een bedrag 
opgenomen. Voorlopig is een verhoging van de overblijfprijs nog niet aan de orde.  
 
De gewenste pedagogische lijn is nog niet terug te zien bij het overblijven. Het is voor 
sommige overblijfouders lastig de ingehuurde kracht als professional te zien en zo te 
beschouwen. Er zijn gemiddeld 120 kinderen per dag die overblijven. Er is 1 overblijfouder 
nodig per 15 kinderen. De Toermalijn is de enige school binnen SKOEM met een 
professionele kracht. Er zijn gesprekken gaande, maar het probleem van de onderlinge 
verhoudingen blijft. Er komt binnenkort (via de contactouders) een oproep voor nieuwe 
overblijfouders. Esther zal de noodzaak en de consequenties in deze oproep benadrukken. 
Wendy Rietra (kernregisseur) van de gemeente Maasgouw kan wellicht hulp bieden 
(vrijwilligers). Er bestaan vrijwilligers die dit wellicht willen en kunnen doen.  
 
Nieuwe overblijfouders moeten een VOG overleggen. De kosten voor deze verklaring 
worden terugbetaald door de school. De vergoeding voor het overblijven is € 10,00 per keer.  
 
Niet iedereen heeft de formulieren voor het overblijven ingevuld en ingeleverd. Deze 
formulieren moeten ook worden ingevuld als er nooit gebruik wordt gemaakt van het 
overblijven. Het is dan voor ouders niet wenselijk een machtiging af te geven, terwijl dit wel 
verwacht wordt.  
 
De school is verantwoordelijk voor het overblijven. Anita is de coördinator binnen de school.   
 
Esther heeft het idee om aan het eind van het schoojaar een zomerfeest te organiseren op 
en om het schoolplein. Dit in samenspraak met de partners in de brede school. Ouders 
worden hier ook voor uitgenodigd. Er is vanuit de gemeente een verzoek gekomen om 
aandacht te besteden aan het bestaan van 10 jaar gemeente Maasgouw. Aan deze viering 
kunnen dan mooi andere zaken vastgekoppeld worden, bijvoorbeeld de afsluiting van het 
eerste schooljaar van de nieuwe school. Ook zouden de dementerende ouderen kunnen 
aansluiten. De bewoners van het flatgebouw worden niet voor de organisatie gevraagd, ze 
kunnen uiteraard wel mee-feesten. 
Esther heeft gevraagd of de cultuurgelden van vorig jaar van De Tweesprong overgeheveld 
kunnen worden, zodat dit  geld ook voor het feest ingezet kan worden. Zo kan er wellicht 
iemand ingehuurd worden (voorstelling, knutselen etc.). Esther heeft binnenkort een 
afspraak met de teamleiders van PSW en Prokino en een afspaak met de mensen van de 
zorggroep. Dit om te kijken hoe dit samen opgepakt kan worden met als resultaat een mooi 
feest. Wellicht zal het zomerfeest op donderdag 6 juli a.s. zijn.  
 
Aan de overkant van de weg is het gemeentehuis tijdelijk gevestigd. Esther heeft bij de 
gemeente het toerijden van de medewerkers aangekaart. Ze heeft verzocht het toerijden via 
een vaste route te laten doen. Dit om de veiligheid van de kinderen te waarborgen op de 
drukke weg tijdens de spits. Er zou op gelet gaan worden.  
 
 
6. Agendapunten 



 
a. Procedures en bevoegdheden MR 
 
De MR moet het werk goed kunnen doen. Zaken moeten tijdig aangeleverd worden. Dat is 
met een aantal dingen niet goed gegaan. Hoe lossen we dit nu op? Er moet voor gewaakt 
worden dat dit in de toekomst niet meer gebeurd. Het bevoegd gezag moet op de hoogte zijn 
welke zaken in de MR besproken moeten worden (voor instemming of voor advies).  
 
Wat de rapportage betreft zal de bevoegdheid (instemming oudergeleding) nog met 
terugwerkende kracht genomen moeten worden. Monic geeft aan dat zij van de ouders 
alleen maar positieve reacties heeft gehad over de manier van rapportage. Alie en Cecile 
geven juist aan dat ze van veel ouders hebben teruggekregen dat ze deze wijze van 
rapportage niet fijn vinden. Cecile en Alie zijn beiden geen voorstanders, Kim is wel 
voorstander. Cecile geeft als voorbeeld dat zij het wel een verschil vindt als een RV op het 
rapport staat of bijvoorbeeld een 7,5. Een RV kan een 7,0 of een 7,9 zijn. Dat is wel een 
wezenlijk verschil. Zo zie je ook niet of er vooruitgang is geboekt.  
Esther legt uit waarom in het team is gekozen voor de bewoording, dit heeft ook te maken 
met het niet willen geven van onvoldoendes of een 10. Met de werkwijze voelt het kind zich 
beter, en het is goed toe te lichten. Zodra kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn 
de klassen gelijkgestemd waardoor het niveau dat de leerling heeft wel met cijfers 
aangegeven kan worden. Bij de basisschool is dit niveauverschil niet.  
 
Er volgt een discussie over hoe nu verder met de stemming van de rapportage. Het team 
geeft aan dat er een weloverwogen besluit is genomen voor de rapportage in bewoordingen. 
Dit is uitgebreid aan de orde geweest, ook tijdens de studiedag. Cecile geeft aan dat ze het 
erg lastig vindt om zo negatief hier in te staan, terwijl ze weet dat professionals zich hierover 
gebogen hebben.   
 
Alie geeft aan dat wellicht een combinatie van beide manieren van rapportage mogelijk is.  
 
De mening van de ouders is belangrijk om te weten bij de stemming voor de rapportage.   
 
Cecile geeft aan dat dit punt wellicht bij de evaluatie aan het einde van het schooljaar kan 
worden voorgelegd. Over de vraagstelling zal te zijner tijd goed nagedacht worden. Voor dit 
schooljaar zal het laatste rapport sowieso nog in bewoordingen zijn. Esther oppert dat de 
oudergeleding een evaluatieformulier op kan stellen met de vraag naar de bevindingen over 
deze manier van rapportage. In dit formulier zal worden aangegeven dat als er vragen over 
zijn, dit gemeld kan worden. De oudergeleding van de MR zal zich buigen over een 
vragenlijst (soort van evaluatie). Voordat deze verspreidt wordt, wordt deze nog voorgelegd 
aan de personeelsgeleding.  
 
De MR stuurt een brief aan het bevoegd gezag in verband met de verkeerde gang van zaken 
in de kwestie van de bevoegdheden.  
 
Het formeren van de (niet structurele) derde kleutergroep is op zich oké. Hiervoor had aan 
de MR advies gevraagd moeten worden.  
 
Als het formeren van de derde kleutergroep structureel wordt,  zal dit ter advisering aan de 
MR moeten worden voorgelegd. 
 
Als het omzetten van heterogene naar homogene groepen structureel wordt, dan moet dit 
ook aan de MR worden voorgelegd.   
 
b. SOP  
 



Het SOP is nodig voor de inspectie. Het SOP wordt komend jaar opnieuw gemaakt voor de 
volgende periode. Het is ter kennisneming gestuurd.  
 
c. Vakantierooster  
 
Het vakantierooster is naar de GMR gestuurd. De commissie van schoolleiders heeft in 
eerste instantie besloten om de vrije traditionele kermismaandag en 6 december af te 
schaffen. Dit omdat deze dagen anders worden besteed dan waarvoor ze ‘bestemd’ zijn. De 
GMR is hier echter niet mee akkoord gegaan. De beslissing is teruggedraaid en is opnieuw 
vastgelegd in het directieberaad (College van Bestuur en clusterdirecteur). In het nieuwe 
rooster zijn deze vrije dagen wel weer opgenomen. Zodra het vakantierooster in het team is 
vastgesteld komt het weer naar de MR.    
 
d. MARAP 
 
De MARAP komt de volgende vergadering aan de orde.  
 
e. Inspectiebezoek  
 
Op 23 mei is het inspectiebezoek. De planning is gemaakt. Er zal een MR-lid en een lid van 
de oudervereniging aanschuiven, daarnaast worden er nog 3 of 4 ouders uitgenodigd. Alle 
ouders worden in de gelegenheid gesteld om aan te schuiven. Esther pakt dit op.   
 
f. Huishoudelijk reglement 
 
Het reglement wordt doorgelopen. Alie wordt benoemd als plaatsvervangend voorzitter.  
 
Artikel 2.1: De voorzitter maakt de agenda op.  
Artikelen 3.3 en 3.4 vervallen.  
Artikel 4.4: aangepast naar voorzitter.  
Artikel 4.5: aangepast naar voorzitter 
Artikel 4.8: aangepast naar voorzitter en aangepast ter publicatie. 
Artikel 7.1: Marjan vraagt het stemquotum na bij de VOO.  
Artikel 9.1: in de maand september. 
Artikel 9.2: alles wordt gepubliceerd op de website, het jaarverslag wordt aan het bestuur 
gestuurd. 
Artikel 9.3: via bevraging, ouderinformatieavonden etc.. 
Artikel 10: schema invullen.  
 
Cecile past dit aan. Monic stuurt Cecile een format van een jaarverslag.  
 
g. Taakbeleid  
 
Eerst moet de formatie en de bezetting van de groepen gereed zijn. Dan moet het team 
intekenen op de taken. De eerste vergadering na de vakantie zal dit geagendeerd worden.  
 
 
7. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
Er zal worden vermeld dat de agenda en de vastgestelde verslagen op de site worden 
gepubliceerd. Marjan maakt een opzet ter publicatie. 
 
Er zal een instructie volgen over het gebruik van de kiss ’n ride en het parkeren. Monic zorgt 
hiervoor.  
  



 
8. Agendapunten volgende vergadering 
 
- MARAP 
- inspectiebezoek 
- formatie  
- evaluatie eerste schoojaar 
 
9. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
De discussie over de achterstallige betaling bij de VOO is opgelost. Dit is een betaling die 
kwijtgescholden had moeten zijn. Alles is in orde gemaakt.  
 
Alie zal in de ouderraadvergadering doorgeven dat de verslagen van de MR op de site te 
raadplegen zijn. Er is dan nog weinig toegevoegde waarde als Alie als MR-lid naar de 
ouderraadvergaderingen gaat. Wellicht kan ze op afroep aanschuiven bij deze 
vergaderingen.  
 
Cecile geeft aan dat er een tijd geleden een aanpassing is gedaan bij de oprit naar de kiss ’n 
ride vanuit Maasbracht. De stoeprand/hoek is aangepast zodat er beter in te draaien is 
vanuit de weg. Ze vraagt of er ook zo’n aanpassing (stoeprand iets verleggen zodat bocht 
niet te haaks is) kan worden gedaan vanuit kiss ’n ride rechtsaf richting Maasbracht-Beek. 
Deze draai is niet te maken zonder of de hoge stoeprand te raken of aan de verkeerde kant 
van de weg terecht te komen. Esther sluit dit kort met Bert Vries. 
 
Cecile heeft een klacht ontvangen van de bedrijven aan de Zandkuilweg. Dit vanwege het 
fout parkeren en het blokkeren van de toegang tot deze weg (parkeren daar om kinderen uit 
te laten stappen). Ouders parkeren over en weer de auto’s en zetten de kinderen over het 
hek om er vervolgens zelf over heen te springen. Het is zaak dat iedereen netjes handelt. 
Veiligheid voor alles.    
 
De kiss ’n ride wordt niet gebruikt zoals het moet. De acht parkeervakken moeten daarvoor 
gebruikt worden. Ouders zetten de kinderen naast of voor de parkeervakken uit (zonder te 
parkeren in/bij de kiss ’n ride parkeervakken) en rijden weg. Dat is niet goed. Er zal een 
instructie volgen over het gebruik van de kiss ’n ride en het parkeren. Monic zorgt hiervoor.  
   
De volgende vergadering begint om 19.00 uur. Kim is de volgende vergadering afwezig.  
 
Alie vraagt of het een idee is voor de kinderen om mee te doen aan de Havendagen. Dit jaar 
lukt dat sowieso niet. De havendagen zijn eens in de twee jaar. Er moet ook animo van het 
team zijn.  
 
 
10. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 22.20 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergadering schooljaar 2016/2017 

 
Datum : woensdag 21 juni 2017 
Tijd   : 19:00 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergadering is in het nieuwe schooljaar) 



  

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 
Defenitieve 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 3. Toermalijntje Na elke vergadering kort stukje in nieuwsbrief laten publiceren Allen  

11-01-16 
 
 
08-02-17 
12-0417 

4. Inspectie Esther vragen volgende vergadering toelichting te geven over 
inspectiebezoek 
 
Informatiemail over bezoek doorsturen aan MR  
Ouders aanschrijven inzake deelname inspectiebezoek 

Marjan 
 
 
Esther 
Esther 

 

08-02-17 5. Actiepunten MR Nakijken in schoolplan welke punten nog niet zijn ingevuld en 
MR op hoogte brengen 

  

08-02-17 
 
12-04-17 

6. Taakbeleid Navragen in locatiedirecteurenoverleg of het aantal uren moet 
worden vermeld 
Agenderen eerste vergadering schooljaar 2017-2018 

Esther 
 
Monic 

 

08-02-17 
 
 
 
12-04-17 

7. Website Vastgestelde verslagen laten publiceren 
 
Bekijken of er informatie mist op de website  
 
Via Toermalijntje vermelden dat agenda en vastgestelde 
verslagen op site worden gepublcieerd. Opzet maken. 

Cecile 
 
Allen 
 
Marjan 

 

12-04-17 8. Kosten rabobank  Hoge kosten die Rabobank in rekening brengt voor rekening 
inbrengen in GMR 

Monic  

12-04-17 9. Rapportage Opstellen vragenlijst (soort van evaluatie) over de rapportage. 
Voordat deze verspreidt wordt, deze voorleggen aan 
personeelsgeleding 

Alie, 
Kim, 
Cecile 

 

12-04-17 10. Bevoegdheden Brief aan bevoegd gezag sturen over gang van zaken 
bevoegdheden 

Allen  

12-04-17 11. Huishoudelijk 
reglement 

Huishoudelijk reglement aanpassen Cecile  

12-04-17 12. Huishoudelijk 
reglement 

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

Marjan  

12-04-17 13. Verkeersinstructie Instructie maken voor gebruik kiss ’n ride en het parkeren.   
 

Monic  

12-04-17 14. Ouderraad Aan ouderraad terugkoppelen dat vastgestelde verslagen via 
de site te raadplegen zijn en dat Alie op afroep aan zal 
schuiven bij de vergaderingen 

Alie  

12-04-17 15. 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 16. Jaarverslag Format jaarverslag aan Cecile sturen 
 
Jaarverslag maken, op site plaatsen en naar directie sturen 

Monic 
 
Cecile 

 
 
september  

  

 

 

 

 


