
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 29-06-2017 

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 19.00 uur de vergadering.    
 
2.  Vaststellen definitieve agenda. 
 
De agenda wordt vastgesteld.   
 
3.   Verslag van de vorige vergadering 
 
Alie blijft de vergaderingen van de oudervereniging bijwonen, de oudervereniging heeft hier 
behoefte aan.   
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
Actiepuntenlijst: 

8. SKOEM onderzoekt de kosten die de rabobank in rekening brengt voor de diverse 
bankrekeningen. Wellicht is het mogelijk een gezamenlijke rekening te openen.  
13. Monic heeft op internet gezocht naar de regels omtrent de kiss and ride. De situatie bij 
onze school is vreemd. De kiss and ride wordt niet gebruikt zoals het hoort. De 
parkeervakken bij de kiss and ride dienen alleen te worden gebruikt voor kiss and ride en 
niet voor langparkeren. Aan het begin van het jaar zal een instructie via het Toermalijntje 
worden verspreid. Er zal ook contact op moeten worden genomen met de andere partners in 
het gebouw, zodat deze gebruikers ook de juiste procedure volgen.  

4. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden kort samengevat. 
 
5. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Op dit moment zijn geen mededelingen. Het vakantierooster is definitief.  
Noot: SKOEM heeft het advies van de rijksoverheid overgenomen voor wat betreft de meivakantie.  
 
Vanuit het team 
 
Het inspectiebezoek is door iedereen als zeer positief ervaren.   
 
Vanuit de directie 
 
Er zijn geen mededelingen.  



 
 
6. Agendapunten 
 
a. MARAP 
 
De MARAP is een analyse- en verbeterplan. Liesbeth deelt de MARAP uit, deze worden 
daarna weer ingenomen. Ze loopt de MARAP door en geeft uitleg waar nodig. 
 
De norm van SKOEM is lager dan de norm van onze school.   

b. Schoolgids  

De schoolgids wordt nagelopen. Op- en aanmerkingen worden aangegeven.  

Kim vraagt of het niet mogelijk is of er bij groep 3 leesmoeders worden ingezet.  
 
De oudervereniging is bezig met het berekenen van de ouderbijdrage, deze wordt wellicht 
hoger.  
 
Het is niet bekend of de kosten van het overblijven gelijk blijven. Het blijft lastig het 
overblijven rond te krijgen. De scholing van de overblijfouders moet ook uit het budget 
betaald worden.  
 
De werkgroep in de fusieperiode die zich bezig heeft gehouden met de regelingen en 
afspraken herkent zich niet in de regelingen en afspraken in de schoolgids. Monic zal dat wat 
de werkgroep toen heeft uitgezocht, opzoeken.   
 
Esther inventariseert maandag wie welke extra taken op zich wil nemen, zo het lidmaatschap 
voor de MR in verband met de vrijgevallen plek door het vertrek van Tim.  
 
De oudervereniging heeft veel leden. De vergadering is erg druk. Er komt geen oproep om 
nieuwe ouders te werven om plaats te nemen in de oudervereniging.  
 
Bij punt 7.15 zal de zin over de vertrouwenspersoon verwijderd worden.  
 
c. Vakantierooster   
 
Het vakantierooster is in de GMR besproken en vastgesteld. In eerste instantie was 6 
december en kermismaandag niet als studiedag aangemerkt. De meivakantie is landelijk 
vastgesteld in de laatste week van april/begin mei. Koningsdag valt buiten de vastgelegde 
mei-vakantie. De overheid adviseert de week waar Hemelvaart in valt, als tweede week van 
de meivakantie aan te houden. Op deze manier kan onze school 6 december en 
kermismaandag als vrij geven (studiedagen), zonder dat de lestijden/uren in gevaar komen. 
Het bestuur heeft dit aangenomen. Het vakantierooster van het Connect College wijkt af. Het 
college heeft in de week van Koningsdag de eerste week meivakantie. De eerste week van 
de Toermalijn valt samen met de tweede week van Connect College.  
Esther heeft een klacht ontvangen van een ouder die het niet met het vakantierooster eens is 
omdat het niet volledig samenvalt met het college. Ze heeft hem naar de oudergeleding van 
de MR verwezen.   

d. Inspectiebezoek   
 
Cecile mist in het rapport de inbreng van de ouders en leerlingen in het stuk. Het is echter 



verwezen in het hele rapport.  
 
Esther heeft een samenvatting gemaakt zodat de plussen en de minnen naast elkaar kunnen 
worden gelegd. Zo is ook duidelijk te zien waar nog punten moeten worden opgepakt en 
wanneer het in orde moet zijn. De speerpunten van de inspecteur zijn de punten voor de 
komende tijd.  
 
De vertrouwenspersoon voor de leerlingen is Liesbeth Schlicher. Bij de start van het nieuwe 
schooljaar wordt een folder verspreid met uitleg over de vertrouwenspersoon. Het idee is dat 
Liesbeth zich bij elke groep gaat voorstellen in het nieuwe schooljaar.  
 
Een volgend inspectiebezoek zal op een andere manier worden ingekleed. Er is een nieuwe 
opzet.  
 
e. Formatie/groepsindeling 
 
Bij het consultatiebureau wordt een brief opgehangen om ouders erop te attenderen hun 
kinderen op tijd aan te melden bij de nieuwe school.  
 
Het overzicht wordt nagelopen.  
 
Juffrouw Daniëlle is vervangster en wordt komend jaar – vooralsnog – niet ingezet. Juffrouw 
Saskia gaat naar basisschool de Maasparel, juffrouw Riekie gaat met pre-pensioen, juffrouw 
Rudie gaat naar basisschool Op de Slek en meester Tim gaat naar de basisscholen de 
Violier en Patricius.  
 
De vervangersproblematiek blijft. De werkethiek van het team op de Toermalijn is erg goed. 
Iedereen denkt mee.  
 
De invulling van de speciale ‘stromingen’-lessen op woensdag is nog niet ingepland.  
 
De huidige groep 3a wordt komend schooljaar niet automatisch groep 4a etc. In de loop van 
dit schooljaar zijn kinderen ingestroomd. De groepen worden evenredig verdeeld qua 
groepsdynamiek en zorg. Enkele kinderen worden qua groep geruild, de betreffende ouders 
zijn hierbij betrokken.  
 
f. Bevraging oudergeleding rapportage  
 
Er zijn in totaal 36 reacties ontvangen. Alie heeft deze reacties duidelijk uiteengezet en 
percentages aan de antwoorden gegeven. Ze loopt deze door. Het doel was om een duidelijk 
beeld te krijgen wat er nu speelt. Op basis van deze uitkomsten is onvoldoende duidelijk hoe 
de achterban hierover denkt.  
 
Marjan geeft aan dat deze percentages haar niks zeggen omdat het grootste deel niet heeft 
gereageerd, ze gaat ervanuit dat deze mensen het met de huidige manier van rapportage 
eens zijn. De mensen zien er de noodzaak niet van in.  
 
Cecile en Alie stemmen tegen het rapport in bewoordingen, Kim stemt in met een rapport in 
bewoordingen. Er volgt een felle discussie over hoe nu verder, aangezien de oudergeleding 
van de MR niet heeft ingestemd met de huidige manier van rapportage. Cecile en Alie zijn 
tegenstander van een rapport in bewoording. Het merendeel van de reacties naar aanleiding 
van de bevraging sterken hen hier alleen maar in. Alie en Cecile geven hun standpunten 
weer. Aangezien er niet veel respons is ontvangen, stelt Alie voor aan de achterban door te 
geven dat dit punt wordt aangehouden tot het nieuwe schooljaar en dat er dan wordt 
bekeken hoe of wat. Dit omdat er onvoldoende respons is ontvangen op de rapportage. 



Marjan is van mening dat minstens 50% van de ouders had moeten reageren. Cecile geeft 
aan dat dat niet nodig is, een bevraging is niet verplicht. De achterban zal via de 
contactouders op de hoogte worden gesteld.  
 
Cecile geeft aan dat ze het standpunt van het team begrijpt, maar zich daar zelf niet in kan 
vinden. De wet geeft echter instemmingsbevoegdheid over dit punt aan de oudergeleding, dit 
is al maandenlang punt van discussie. Cecile is zich er terdege van bewust dat professionals 
zich hierover gebogen hebben. Alie geeft aan dat kinderen minder gemotiveerd zijn met de 
huidige manier van rapporteren. Het is niet concreet.  
 
Er moet een doel worden gesteld wanneer de enquête als representatief moet worden 
beoordeeld.   
 
Esther geeft aan dat ze verbaasd is dat zij niet op de hoogte is gebracht van het feit dat er 
een enquête is gestuurd. Dit is echter niet bewust gebeurd.  
 
 
7. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
Er zijn geen mededelingen.  
  
 
8. Agendapunten volgende vergadering 
 
Deze worden nog bepaald.  
 
 
9. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
De fusie SKOM/SKOEM is in de GMR behandeld. Monic legt het uit.  
 
Zodra Alie of Monic niet in de gelegenheid zijn om de GMR-vergadering bij te wonen, zal 
iemand anders in hun plaats moeten gaan.   
 
De rechter heeft uitspraak gedaan over het noodlottig ongeval tijdens/na het 
schoolzwemmen. De school is niet aansprakelijk, de zweminstructeurs wel. Cecile vraagt of 
er nu wel weer gezwommen mag worden onder schooltijd, dus of de afschaffing van het 
zwemmen zal worden teruggedraaid en SKOEM haar beleid aanpast. De reden/grond van 
het niet meer gaan zwemmen is immers niet meer aanwezig. Esther geeft aan dat ze 
gehoord heeft dat het beleid niet wordt aangepast.  
 
Op 6 juli a.s. vindt het zomerfeest plaats. Het eerste jaar Toermalijn wordt feestelijk 
afgesloten. Er komt een kunstwerk dat gemaakt wordt door kinderen, teams en ouderen van 
de zorggroep. Esther vraagt iedereen binnen te komen en mensen mee te nemen.  
 
De afgelopen weken is het ontzettend heet geweest, op het schoolplein is het erg warm. Alie 
vraagt of het mogelijk is dat er iets van beschutting kan worden geregeld. Dit is niet mogelijk.  
 
Cecile vraagt naar de nieuwe vergaderdata voor het nieuwe schooljaar. Ze zal een 
vergaderschema voorstellen. De begintijd van de vergadering is 19.30 uur. 
 
Kim vraagt aandacht aan de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Dit kan beter dan vorig 
jaar. Er volgen suggesties. Monic en Marjan pakken dit op. 
 
Alie vraagt naar de stand van zaken van de opa en oma-dag. Deze is dit schooljaar niet 



geweest, dat is jammer.  
 
Esther wil graag een bindingsavond (oudergelding, MR, team, overblijfouders) organiseren 
meteen na de vakantie. Meer info volgt hier nog over.  
 
 
10. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 22.10 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergadering schooljaar 2017/2018 

Cecile zal deze plannen.  
 
Datum : woensdag                                    2017 
Tijd   : 19:30 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergaderingen zijn op: ) 

  

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 29-06: SKOEM bekijkt de 
mogelijkheid van een 



gezamenlijke rekening voor 
alle MR-en  

12-04-17 

 

29-06-17 

9. Rapportage Opstellen vragenlijst (soort van evaluatie) over de rapportage. 
Voordat deze verspreidt wordt, deze voorleggen aan 
personeelsgeleding 
Ouder informeren over gang van zaken, stand van zaken 

Alie, 
Kim, 
Cecile 
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 

 
29-06-17 

13. Verkeersinstructie Instructie maken voor gebruik kiss ’n ride en het parkeren.   

 
Kiss and ride procedure ook onder aandacht brengen bij 
partners in het gebouw 

Monic 
 
 
 
Esther  

29-06: in de eerste 
nieuwsbrief van het nieuwe 
schooljaar plaatsen in de 
nieuwsbrief  

12-04-17 14. 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 15. Jaarverslag Format jaarverslag aan Cecile sturen 
 
Jaarverslag maken, op site plaatsen en naar directie sturen 

Monic 
 
Cecile 

 
 
september  

29-06-17 16. Vergaderschema Vergaderschema nieuwe schooljaar maken Cecile  

29-06-17 17. Eerste schooldag Invulling bedenken Marjan 
en 
Monic 

 

29-06-17 18. Werkgroep fusie 
regelingen en 
afspraken 

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

Monic  

  

 

 

 

 


