
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 12-12-2018 

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

Notulist:    Cecile op het Veld 

Afwezig:    Suus van Pol 

1. Opening  
 
Monic opent om 19.35 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.  
 
2. Vaststellen notulen vorige vergadering. 
 
De begroting zal in de vergadering van februari besproken worden.  
 
Kim vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot Lei Seuren. Vanwege de afwezigheid 
van Suus is dit niet bekend.  
 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen.  
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
Actiepuntenlijst: 
 
10. Esther is niet uitgenodigd voor deze vergadering. Ze zal voor de volgende vergadering 
worden uitgenodigd.  
12. Alie moet nog kijken naar voorbeelden van schoolgidsen op andere websites. 
13. Kim moet de mail met vragen van de bevraging nog doormailen naar Esther.  
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden benoemd. De conceptbrief die door Cecile is opgesteld is gevoegd bij de 
vergaderstukken. Deze kan verspreid worden.  
 
4. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Er is op dit moment niets te melden.  
 
Vanuit het team 
 
Sinterklaas is dit jaar voor het eerst samen gevierd (PSW enz.), dit is erg goed bevallen.  
 
Er wordt gewerkt met bord-sessies. Een keer per week wordt er één kwartier één onderwerp 
uitgelicht (doelen, acties, successen en planning). De leerlingenraad kan ook bij 
onderwerpen worden betrokken.  
 
Ronnie gaat weg (groep 3), ze heeft uitbreiding bij haar andere baan. De vervanging die 



Lenneke doet is verlengd. Maaike komt na haar zwangerschapsverlof niet terug in groep 8. 
Myron blijft volledig in groep 8, Maaike komt naast Marjan in groep 3.  
 
In het volgend Toermalijntje zal worden gecommuniceerd dat de wijziging van pauze-tijden 
gehandhaafd blijven zoals in de pilot is geprobeerd. Marjan neemt dit met Esther op.  
 
Vanuit de directie 
 
Er zijn geen mededelingen.  
 
Cecile merkt op dat er tijdens de vorige vergadering geen mededelingen vanuit de directie 
waren. In het Toermalijntje, dat twee weken na de vergadering verscheen, stonden naar haar 
mening een aantal zaken die hier gemeld hadden kunnen worden. Bijv. over de 
zonnepanelen en de gezondheidsnota vanuit de gemeente.  
 
5. Agendapunten 
 
a. IKC 
 
Er heeft een studiemiddag plaatsgevonden. Dit heeft niet tot verdere acties geleid. Het groot- 
en kleinprobleemgedrag is besproken met PSW, Prokino en de Toermalijn.  
 
Dit punt blijft vast op de agenda staan.  
 
b. Begroting   
 
Het is niet duidelijk of de begroting al klaar is. 
 
c. Bijdrage MR/OV 
 
Marjan heeft contact opgenomen met Richelle Fransbergen, penningmeester. In eerste 
instantie was er niets terug te vinden. In 2014 heeft de OV een bijdrage gehad. Op 22 maart 
2016 is de volgende bijdrage betaald. Dat was Euro 208,64. Dit jaar moet er weer een 
bijdrage worden geleverd. Het is niet bekend waar het bedrag op is gebaseerd. Marjan gaat 
Esther vragen naar het leerlingenaantal van 2014 en 2016 om zo te kunnen achterhalen of er 
per leerling wordt afgedragen aan de OV.  
 
Vorig jaar was er geen geld over ivm cursussen en lidmaatschappen. Dit jaar nog iets meer 
dan 500 euro. In januari komt er weer een bedrag bij. Als er nieuwe MR-leden zijn, kunnen zij 
naar cursussen gaan.  
 
d. Terugkoppeling n.a.v. enquête schooltijden 
 
De vragen naar aanleiding van de enquete zijn nog niet beantwoord door Esther. Kim zal 
haar de mail nogmaals doorsturen.  
 
e. Tevredenheidsonderzoek ervaringen continurooster 
 
Alie heeft een opzet gemaakt voor een tevredenheidsonderzoek. Als het kan wil ze deze 
onder ouders, team en leerlingenraad verspreiden. Het bestand wordt doorgenomen. Marjan 
en Monic vinden het een erg goede opzet. Leerlingen vanaf groep 6 worden ook gevraagd 



naar hun bevindingen. Vraag 1 en 2 zijn vragen die de leerlingen niet hoeven te 
beantwoorden.  
 
De reacties worden verzameld, in de MR besproken en aan Esther doorgegeven. Na de 
kerstvakantie zal deze verstuurd worden, reageren uiterlijk 21 januari a.s.. Reacties kunnen 
worden gemaild/gestuurd aan Alie.  
Alie zal het document eerst nog aan Esther sturen, ter kennisname.  
 
f. Verkiezingen oudergeleding MR  
 
Cecile verstuurt de brief een dezer dagen via de contactouders. De brief wordt ook op de 
website gepubliceerd. Er zal ook nog een reminder worden gestuurd.  
 
6. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
- aankondiging verkiezingen MR 
- volgende vergaderdatum 19 februari 
 
7. Agendapunten volgende vergadering 
 
- IKC 
- schoolbegroting 
- terugkoppelingen n.a.v. onderzoek schooltijden 
- tevredenheidsonderzoek 
- verkiezingen  
- financieel verslag 
 
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag.  
 
9. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 20.35 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergaderingen schooljaar 2018/2019 
 
Datum   : dinsdag 19 februari 2019 
Tijd   : 19:30 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergaderingen zijn op: dinsdag 16 april; dinsdag 18 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 
19-03-18 

3. Toermalijntje - Na elke vergadering kort stukje in nieuwsbrief laten publiceren 
- volgende vergaderdatum laten publiceren  
- verkiezingen MR 

Allen 
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 

 
 
 
 
19-03-18: agenderen 
eerste vergadering 
schoojaar 2018-2019 

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 Thijs heeft 
binnenkort een afspraak 
met de bank over een 
gezamenlijke 
bankrekening 
19-03: navragen stand 
van zaken bij Jan Thijs 

23-10-17 8. 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  

19-03-18 
 
12-12-18 

9. Bijdrage OR  
van MR 

- Har vragen wat de afspraak is over de bijdrage die de MR aan 
de OR overdraagt 
- Het is niet bekend waar het bedrag op is gebaseerd. Marjan 
gaat Esther vragen naar het leerlingenaantal van 2014 en 2016 
om zo te kunnen achterhalen of er per leerling wordt 
afgedragen aan de OV.  

Marjan 
 
Marjan 

 

09-10-18 10. IKC Agendapunt IKC; Esther uitnodigen Monic 12-12: voor de 
vergadering in februari 

09-10-18 11. Tevredenheidson
derzoek 

Navragen bij GMR over tevredenheidsonderzoek ouders Suus  

09-10-18 12. Schoolgids Kijken of er voorbeelden zijn van laagdrempelige schoolgidsen Alie   

09-10- 18 13. Vragen nav 
onderzoek 

Nogmaals doorsturen aan Esther Kim  

09-10-18 14. Taakbeleid Navragen naar het taakbeleid binnen de scholen van de GMR Suus  



09-10-18 

12-12-18 

15. MR verkiezingen - Brief opstellen voor MR verkiezingen/lidmaatschap  
 
- Brief versturen en op website laten plaatsen (ook nog 
herinnering sturen t.z.t.) 

- Alie en 
Kim 
- Cecile 

 

09-10-18 
 
 
 
12-12-18 

16. Onderzoek 
tevredenheid 
continurooster 

In januari onderzoeken 
 
 
 
Tevredenheidsonderzoek aan Esther sturen 
Tevredenheidsonderzoek verspreiden (7 jan.) 

Allen 
(Alie 
maakt 
opzet) 
- Alie 
- Alie 

 

12-12-19 17.     

 

 


