
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 23-10-2017 

Aanwezig: Marjan Spoelstra, Suus van Pol, Alie Seine (plaatsvervangend voorzitter),  
                  Kim Golsteijn en Cecile op het Veld 

Notulist:    Cecile op het Veld 

Afwezig:    Monic Graat 

 
1.   Opening  
 
Alie opent om 19.35 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2.  Vaststellen notulen vorige vergadering. 
 
Pag. 1 punt 5.:  
De bindingsavond zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden.  

Pag. 3 punt 8: 
Er is nog geen communicatie geweest over het inloopuurtje op 31 oktober a.s.. Suus zal 
Esther vragen een bericht hierover te maken om via de contactouders te laten doorsturen.  
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
Actiepuntenlijst: 

Punten 3.1, 9, 11 en 14 kunnen van de lijst af. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden benoemd. 
 
4. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Jan Tijs heeft binnenkort een afspraak met de bank over een gezamenlijke bankrekening.  
 
De fusie is nog in de onderzoekende fase. Zodra meer bekend is, wordt dit aan de 
afzonderlijke MR-ren gestuurd. De intentieverklaring is getekend.  
 
Vanuit het team 
 
Er zijn geen mededelingen.  
 
Vanuit de directie 
 
Er zijn geen mededelingen.   
 
 

  



5. Agendapunten 
 
a. Jaarverslag MR 2016-2017 
 
Cecile heeft zelf een opzet gemaakt en stuurt deze aan iedereen door. Na ieders akkoord zal 
ze deze doorsturen aan de directie en laten publiceren op de website.   
 
b. Taakbeleid.  
 
Cecile legt uit dat Monic dit vorig schooljaar ter sprake heeft gebracht. Bij haar oude school 
was een taakbeleid opgesteld. Zo is precies duidelijk wie, conform aanstelling, welke extra 
taken verricht. Hoeveel klokuren zijn voor verschillende taken nodig? Esther heeft toen 
aangegeven dat dat bij de oude Tweesprong niet geregeld was. Toch bestaat de behoefte 
aan een taakbeleid. Cecile heeft hierover informatie uitgeprint en deelt deze uit. Er bestaat 
hier een taak voor de personeelsgeleding van de MR. SKOEM heeft echter besloten dat er 
geen klokuren worden gekoppeld aan taken. Marjan zal dit neerleggen bij de VOO.  

c. Overblijven (ernstig tekort overblijfhulp)  
 
Er bestaat grote behoefte aan overblijfhulp. Een oproep onlangs in de nieuwsbrief heeft niets 
opgeleverd. Het is nu zo dat leerkrachten moeten bijspringen bij het overblijven. Dit speelt 
met name op maandag en dinsdag. Er zijn teveel kinderen voor het aantal overblijfkrachten. 
Het komt ook vaak voor dat er kinderen verschijnen, die niet zijn aangemeld via het 
overblijfsysteem. Het systeem is echter niet altijd waterdicht. Cecile en Kim geven 
voorbeelden waar het systeem niet heeft gefunctioneerd. Alie geeft aan dat de prijs kan 
worden verhoogd, het effect kan dan zijn dat het aantal kinderen dat overblijft, afneemt. Suus 
geeft aan dat het team dit ook heeft doorgesproken, en dat het invoeren van een 
continurooster een idee is. Als dit serieus wordt bekeken, zal eerst een enquête aan alle 
ouders moeten worden voorgelegd. Er is instemming van de oudergeleding nodig.  
De vraag is of de gemeente hier niets in kan betekenen. Er wordt iets genoemd van ozo.nl of 
klik. Kim en Alie gaan hier achter aan. Suus gaat navragen hoe het bij ’t Breerke geregeld is 
met overblijfkrachten.  
Alie ziet de voordelen van een continurooster. Ze hoopt echter voordat het zo ver komt, er 
een andere oplossing is.  
Kim oppert het idee om een leerling van groep 8 naast de overblijfkracht in de jongere 
groepen te laten bijstaan. Het lijkt onder de streep niets op te lossen. Er wordt 
gediscussieerd om de systematiek/structuur aan te passen, zodat een andere opzet ontstaat.   
Bijvoorbeeld kinderen uit groep 8 laten overblijven met kinderen uit de jongere groepen, zo 
om de groepsdynamiek meer behapbaar te maken.  
 
Alie vraagt concreet naar het tekort. Het is niet duidelijk hoeveel dit is. Het is misschien een 
idee om te flyeren bij de bieb, sporthal, supermarkt enz.. Zo bereik je ook de mensen van wie 
de leerlingen niet op deze school zitten, maar wellicht goede krachten zijn. Kim maakt een 
opzet om te flyeren. Deze zal op school worden uitgeprint in A4 en A3.  
 
6. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
De datum van de eerstvolgende MR-vergadering zal gepubliceerd worden. 
 
7. Agendapunten volgende vergadering 
 
- taakbeleid 
- jaarverslag 
- overblijven  
- begroting 



- SOP (februari) 
 
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
Ouders worden aangesproken op verkeerd gebruik van de kiss ’n ride.  
 
Het postvakje MR zal worden geleegd door Marjan.  
 
Alie vraagt namens haar schoonmoeder waarom er niets meer wordt gedaan voor de 
ouderen in de gemeente (pannenkoeken bakken). Dit gebeurde vanuit De Vlinder. De 
intentie is om iets te ondernemen voor de dementerende ouderen hier naast in het gebouw. 
Suus vraagt dit na in het team.  
 
Kim vraagt naar de stand van zaken van de schooltuin. Els en Wilma coördineren dit. Vanuit 
verschillende organisaties krijgen ze hulp. Binnenkort zal hier meer duidelijkheid over komen. 
 
De (niet) levensbeschouwelijke halfuurtjes zijn dit schooljaar op dinsdag.  
 
9. Sluiting door voorzitter 
 
Alie sluit om 20.35 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergaderingen schooljaar 2017/2018 

 
Datum : woensdag 13 december 2017 
Tijd   : 19:30 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergaderingen zijn op: woensdag 7 februari, woensdag 11 april,  
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 
 

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

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/ 

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

Esther 
 
Monic 

 



23-10-17 Navragen bij VOO hoe het zit met een taakbeleid Marjan 

08-02-17 
 
 
 
12-04-17 

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

Cecile 
 
Allen 
 
Marjan 

 

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

Monic 
 
Cecile 

 
 
23-10: concept sturen 
aan iedereen  

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

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

Monic  

06-09-17 13. Jaarplanner Kascontrole opnemen (januari) 
 

Cecile  

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 15. Inloopuurtje  Esther vragen bericht aan contactouders te sturen over 
inloopuurtje op 31 oktober  

Suus  

23-10-17 16. Overblijfkrachten Kijken naar mogelijkheden op internet (ozo.nl/klik) 
 
 
Navragen hoe dit geregeld is bij ’t Breerke 
Opzet flyer maken en deze verspreiden (A4 en A3) in bieb, 
sporthal, supermarkt enz.  

- Suus, 
Alie en 
Kim 
- Suus 
- Kim 

 

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  

  

 


