
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 19-03-2018 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Marjan Spoelstra, Suus van Pol, Alie Seine,  
                  Kim Golsteijn en Cecile op het Veld 
 
Gast:         Purdy Hof (Stichting Kinderstralen/Lunchen op School) 

Notulist:    Cecile op het Veld 

Afwezig:   -- 

 
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.  
 
Pag. 4 punt 8: de inspectie vindt plaats op 24 april a.s..  
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden benoemd.  
 
4. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Tijdens de laatste GMR heeft Wim een toelichting gegeven op het meerjaren- 
begrotingsplan. Zoals het er nu naar uitziet staat SKOEM er gezond uit, het is een 
samengevoegd begrotingsplan.  
 
De vergadering van de GMR was de eerste vergadering met SKOM gezamenlijk.  
 
Er is een overleg met de bonden geweest. Loes was daarbij aanwezig namens de GMR.  
 
De GMR-leden hebben een prettig en open gesprek gehad van de inspecteur omtrent de 
GMR. Dit is een nieuwe vorm van inspectie. Het inspectiekader is veranderd.  
 
Er zal, in verband met de fusie, een nieuwe GMR worden gevormd. Het is de vraag of alle 
zittende GMR-leden hierin plaats zullen nemen, of dat er niet zoveel mensen in de GMR 
zullen plaatsnemen (bijv. niet van alle scholen 2 leden). Op 10 april is de volgende 
vergadering en wordt dit verder besproken. Er is dan een externe aanwezig die alles 
begeleidt.  
 
Vanuit het team 
 
Er zijn geen mededelingen.   
 



Vanuit de directie 
 
Op 24 april a.s. is het inspectiebezoek (thema-onderzoek dyslexie).  
 
5. Agendapunten 
 
a. Verandering schooltijden en TSO 
 
In tegenstelling tot de agenda wordt dit punt als eerste besproken. Monic geeft aan dat de 
bezetting het grootste probleem voor de TSO is, Esther vult aan dat de kwaliteit van de TSO 
ook een probleem is.   
 
De Stichting Kinderstralen regelt landelijk de TSO op verschillende soorten basisscholen 
(klein tot 600 kinderen per school). De visie is de kinderen een ontspannen pauze willen 
aanbieden, voor kinderen een ontspannend uur op maat geleverd. De andere kant is de 
schoolkant. School is veel tijd en energie kwijt aan het overblijven. Dat is niet effectief voor 
het onderwijs, de leerkrachten willen ook pauze hebben of werkzaamheden voorbereiden. 
Omdat de stichting deze rol op zich neemt, kunnen de leerkrachten hier wel aan toe komen. 
De stichting stemt het beleid van school af en verzorgt zo het overblijven. De krachten die 
worden ingezet zijn vrijwilligers, de coördinator is in dienst van de stichting. De coördinator is 
pedagogisch onderlegd. Vrijwilligers worden gescreend, incl. aanvraag VOG, en vervolgens  
bijgeschoold. Boven de vrijwilligers staat een coördinator die zorgt voor de kwaliteit en de 
afstemming met school. De coördinator is elke dag aanwezig en is het aanspreekpunt voor 
de ouders. Boven de coördinator staat de regiomanager, deze is regelmatig aanwezig op de 
school en draagt zorg voor de kwaliteit.  
 
Er worden spel en activiteiten aangeboden. De stichting gaat uit van 1 overblijfkracht op 15 
kinderen. Er wordt gewerkt met een administratief proces; aanmelden kan voor vaste dagen, 
voor structurele dagen of voor incidentele dagen. Incidenteel overblijven kan worden 
aangemeld vóór half 10 op de betreffende dag. Het is ongeveer wel duidelijk hoeveel 
kinderen overblijven, rekening wordt gehouden met een afwijking van 5 of 6 extra kinderen. 
De coördinator is boventallig, hij/zij moet vrij rond lopen, maar kan ook inspringen waar het 
nodig is. d nodig is. Vrijwilligers worden geworven via facebook, er kan geschaald worden op 
postcode en op interesse, ook wordt geflyerd huis aan huis en huis en er wordt geadverteerd 
bij vrijwilliger-bureaus. Tot nu toe lukt het altijd om voldoende krachten te krijgen. 

Reacties van belangstellenden worden op centraal niveau ontvangen en worden dan 
doorgeleid naar de regiomanager. De regiomanager neemt telefonisch contact op en vragat 
naar de naar de achtergrond, de motivatie en de genoten opleidingen. Als dat gesprek 
positief is, dan volgt een kennismaking met de regiomanager en een kennismaking met de  
coördinator. Dit laatste om te kijken of de persoon past in het team en bij de school. Als idt 
allemaal positief is, komt er een proefdag om te kijken of het over en weer naar tevredenheid 
gaat. Daarna wordt er pas een samenwerkingsverband getekend. De hoogte van de 
inkomsten is afhankelijk van het aantal kinderen, meestal is dit rond de 8 of 10 euro.  
 
Wat dat per kind betekent, is niet te zeggen. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen. De 
Toermalijn gaat uit van maandag tot en met donderdag 130 kinderen en op vrijdag ongeveer 
(max.) 90 kinderen. Op basis van de aantallen wordt een offerte gemaakt. Er wordt bekeken 
voor hoeveel uur het dienstverband van de coördinator moet zijn. Er wordt met school 
afgestemd wat de doelgroep van de kinderen is (bijv. extra begeleiding nodig). Zo wordt 
duidelijk of er pedagogisch zwaarder moet worden ingezet en er een pedagogisch 
medewerker nodig is. Ook werving en het speelgoedbudget zijn factoren die de prijs 
bepalen. Om kwaliteit te bieden conform bovenstaand verhaal (met pedagogische laag), dan 
moet gedacht worden aan een bijdrage van € 1,50 of hoger. Dan is de school helemaal 
ontlast van alles. Het enige dat bij school blijft is de afstemming met de overblijfouders en het 



team. Deze afstemming is aan het begin van het overblijven. Het streven is om vaste 
medewerkets aan een vaste groep te koppelen. Dit is prettig voor de kinderen en prettig voor 
leerkracht. De overblijfkracht is vijf minuten voordat de TSO begint aanwezig bij de 
betreffende leerkracht. De overblijfkracht meldt zich bij de leerkracht met de vraag of er 
bijzonderheden zijn. Ook aan het einde van de pauze is zo’n overdracht.  
 
De regiomanager stemt aan de voorkant af bij het opstarten. Voordat gestart wordt moet 
duidelijk zijn welke kinderen bediend moeten worden. Daarna zal regiomanager regelmatig 
aanwezig zijn en is er afstemming met de schooldirecteur. Ook zal er afstemming met het 
team zijn, dit is na ongeveer 4 weken. De schooldirectie heeft drie keer per jaar een 
afstemmingsmoment. De coördinator moet een vast aanspreekpunt binnen school hebben 
(bij calamiteiten etc.). 
 
Esther geeft aan dat een en ander met een pedagogische kracht niet zo goed werkt als 
geschetst en is benieuwd hoe dit wordt opgepakt zodat reguliere mensen wel de kwaliteit 
kunnen bieden. De mensen die het werk doen zijn lieve vrijwilligers met een opleiding (2 x 
per jaar), terwijl de pedagogische medewerker druk bezig is met brandjes blussen. Hier is 
ook het pijnpunt van de kwaliteit dat Esther bedoelt. De stichting heeft een eigen academie, 
er wordt getraind op locatie gericht (wat is er nodig? lastig gedrag? gericht op ADHD?  
Spelontwikkeling?). Er wordt getraind op wat het team nodig heeft. Er zijn 16 verschillende 
trainingen. Sowieso is er één standaardtraining, een tweede training is ook mogelijk. Er is 
ook een e-learning die digitaal gevolgd wordt.  
 
Overblijftijd is vrije tijd van de kinderen. De afstemming is een vak apart. Het is conttant 
anticiperen op wat er nodig is: staat de juiste vrijwilliger voor de juiste groep etc.. De 
samenwerking met de school is heel belangrijk. Purdey geeft een voorbeeld met een kind 
met gedragsproblemen. De stichting onderhoudt de contacten met ouders, als zich dingen 
voordoen met de kinderen tijdens de pauze (akkefietjes, ongelukjes etc).  
Esther vraagt hoe het zit met de huidige overblijfkrachten. Daar gaat de stichting mee in 
gesprek. Op het moment dat een vrijwilliger aan de slag wil, dan wordt deze gescreend en 
wordt de procedure in gang gezet. De VOG’s komen voor rekening van de stichting. Deze 
kostenpost wordt door de stichting gedekt, het wordt in de offerte meegenomen.  
 
Een gevoelig punt is de privacy van de kinderen. Er is geen probleem als ouders 
goedkeuring geven om gegevens door te spelen aan de stichting. Echter, niet elke ouder zal 
die toestemming geven. Alle kinderen zijn welkom om over te blijven. Als een kind overblijft, 
dat niet aangemeld is en waar geen gegevens van bekend zijn bij de stichting, zal de 
overblijfkracht de gegevens van het kind noteren. Vervolgens zal de school de ouders 
moeten aanschrijven. Dit omdat de school niet zomaar gegevens mag uitwisselen met de 
stichting. Dat is ontzettend veel werk. Er zijn geen problemen als ouders klant zijn, dan gaat 
alles via incasso. Zijn kinderen niet aangemeld, dan moet achteraf betaald worden. De 
procedure is lastig als de ouders geen klant zijn. Er wordt gewerkt met presentielijsten. 
 
Esther geeft het voorbeeld dat niet iedereen bij overblijven bij Edith is geregistreerd terwijl 
kinderen wel soms overblijven. De school moet hier dan achter aan.   
 
Met de wet op de privacy ligt alles heel gevoelig. Purdey zegt dat als dat echt een probleem 
is op deze school, aan de voorkant goed moet worden afgesproken wat de werkwijze is. Als 
ouders hun kind inschrijven, is er niets aan de hand. De stichting moet over alle gegevens 
beschikken, dan kan de stichting ook aan de slag.  
 
Stel er zijn onvoldoende vrijwilligers, hoe wordt dat opgelost? Het inzetten van andere 
krachten is lastig, het dichtstbijzijnde is Geleen en dan Waalre. Mocht het niet lukken, dan 
wordt contact opgenomen met de school. Als het echt niet lukt, kan gezocht worden op 
vrijwilligers hier in de buurt (andere postcode, via UWV). Er kan worden gedacht om 



stagiaires of conciërges te laten meelopen. Er kan geen garantie worden gegeven dat altijd 
100% bezetting is.  
 
De tendens van de afgelopen 12 jaar is dat, nu de laatste twee jaren de economie aantrekt, 
er een verschuiving in vrijwilligers qua leeftijd is. Er zijn echter nog steeds voldoende 
vrijwilligers. Tot drie jaar geleden waren er voldoende werkloze moeders die overblijfkracht 
werden. De stichting zoekt constant naar het enthousiast maken van mensen.  
 
Er is onlinesysteem voor ouders. Ouders kunnen inloggen en waar nodig gegevens 
aanpassen, structureel overblijven ingeven etc. Hier wordt ook informatie gedeeld wat tijdens 
de overblijf aan activiteiten wordt gedaan.  
 
Ouders die geen internet hebben, kunnen worden aangemeld via formulieren/post. In zo’n 
situatie kan naar kantoor gebeld worden om door te geven wanneer wordt overgebleven. Dit 
zijn uitzonderingssituaties.  
 
De stichting heeft minimaal twee tot drie maanden nodig om alles op te zetten. Eerst moet 
bekeken worden welk lesrooster het wordt, aan de hand daarvan volgt een offerte waarmee 
de MR akkoord moet gaan. Daarna wordt het contract getekend en worden ouders ingelicht 
en wordt geworven. Ook zal het team ingelicht moeten worden. Om het stevig goed neer te 
kunnen zetten, zal dit na de zomervakantie kunnen. Dit zou ook ideaal zijn om op te starten.  
 
De stichting levert ook TSO voor scholen met een continurooster. Op dat moment moet 
school betalen voor het overblijven. Het overblijven kan dan ook uit handen worden 
genomen zoals hierboven geschetst. Er wordt een uur gedraaid, maar de kinderen hebben 
een half uur pauze en een half uur eten. Daardoor is maar de helft van de overblijfkrachten 
nodig. Het team zal dan ingezet worden of op het half uur pauze of op het half uur eten.  
 
Esther legt uit wat de stand van zaken is (overblijvenmetedith, pedagogische kracht, 
overblijfkrachten, kwaliteit, gebrek aan continuïteit etc.). Het is nu de oriënterende fase. Op 5 
juni zal een definitief besluit genomen worden.  
 
De stichting geeft aan dat veel uit handen wordt genomen, Esther is het hier niet mee eens. 
Er zullen altijd werkzaamheden zijn in de administratie. Suus geeft aan dat dit niet is als alle 
gegevens bij de Stichting bekend zijn. Alle ouders moeten toestemming geven dat de 
gegevens worden verstrekt. Als dit niet gebeurt, dan lost het niet alles op voor Esther.   
 
Mocht het ervan komen, dan is het belangrijk om op voorhand duidelijk te communiceren met 
de ouders dat met deze Stichting in zee wordt gegaan. Iedereen moet toestemming om de 
gegevens uit te wisselen. Het mag niet zo uitgedragen worden dat alle gegevens worden 
overgedragen of iemand moet kenbaar maken het daar niet mee eens te zijn. Als kinderen 
dan toch overblijven, mag het kind niet geweigerd worden. Als ouders geen toestemming 
geven voor het delen van gegevens/informatie, dan blijft hier nog steeds een taak bij de 
directie te liggen.  
 
Esther zegt dat er ongeveer 25 kinderen per dag overblijven zonder dat deze kinderen 
aangemeld zijn. De stichting geeft aan dat dan ingecalculeerd wordt dat er standaard een 
overblijfkracht extra wordt ingezet. Aan het eind van de maand wordt dit met de bijdragen 
van deze niet-aangemelde kinderen, toch rechtgetrokken.  
 
Afgesproken wordt dat de MR contact opneemt met Purdey, zodra duidelijk is welke richting 
het opgaat met de TSO of continurooster. Daarna kan eventueel een passende offerte 
worden gemaakt.  
 
Purdey Hof verlaat de vergadering.  



 
Esther heeft contact gehad met de directeur van de school in Geleen die werken met de 
stichting Kinderstralen. Ze heeft gevraagd naar de positieve en de negatieve dingen. De 
werkwijze is inderdaad zoals Purdey aangeeft. De kwaliteit zal echter niet veranderen. De 
prijs zal ongeveer 2 euro of 2,50 zijn. Bij een vergelijkbare school (110/120 kinderen) is een  
bijdrage van 2,50 voor de kinderen. Kinderen waar het niet goed mee gaat, worden bij de 
leerkracht gezet. Een pedagogische kracht kan dit niet alleen aan. Twee van de drie scholen 
gaan komend schooljaar stoppen met deze stichting. 
 
Er bestaat ook een organisatie ‘brood en spelen’. Daar kan Kim de gegevens van 
verstrekken. Een vrijwilliger ontvangt € 9,00 voor twee uur. Het verhaal is in grote lijnen 
hetzelfde als de stichting. Brood en Spelen zorgt ook voor een pleinwacht.  
 
Kim heeft contact gehad met Ankie Kesels van Skem. Ankie gaf aan dat dit onderwerp voor 
TSO te verzorgen bij de Toermalijn gevoelig ligt omdat Prokino in hetzelfde gebouw zit. Ze 
wil eerst van het schoolbestuur weten hoe hier tegenaan wordt gekeken. Ze kunnen wel de 
TSO leveren. Esther geeft aan dat het lastig is om de ‘concurrent’ in huis te halen, dit in 
verband met het op te richten IKC. Skem wilde in een vleugel een kinderopvang gaan 
organiseren, dit is toen niet goedgekeurd. Prokino is deelgenoot van het IKC. Het moet 
echter niet gezien worden als concurrentie omdat Prokino de TSO niet kan regelen, terwijl 
SKEM dit wel kan. Esther heeft hier moeite mee. Een andere organisatie die niet Skem is, 
heeft ze geen moeite mee om in het onderzoek te betrekken. De MR moet hier een 
beslissing in nemen.  
 
Cecile geeft toelichting op de tabel met de vragen/onderzoek, ze zal dit aan Monic sturen ter 
verspreiding onder het team. Er is een aantal scholen benaderd met vragen over de 
(wijziging) van TSO/continurooster. De antwoorden worden doorgelopen. Ook is de school in 
Linne bevraagd. Kim geeft aan dat er nog een school uit Brunssum gevraagd voor info, deze 
is nog niet ontvangen.  
Esther heeft ook naar Linne gebeld om te vragen hoe leerkrachten nu pauze krijgen.  
Alie had deze vragenlijst aan alle vragen van SKOEM willen doorsturen. Ze heeft telefonisch 
contact opgenomen met ’t Breerke en heeft toen van Sjoerd (telefonisch) vernomen dat deze 
vragenlijst niet binnen SKOEM via de GMR verspreid mocht worden. Dit in verband met 
privacy. De informatie zou puur informatief in het onderzoek worden meegenomen. Het is 
wellicht een miscommunicatie geweest.  
 
Esther geeft toelichting op de voorbeelden van de roosters die ze heeft doorgemaild. Kim 
vraagt naar het 5 gelijke dagen model tot 14.00 uur naar school, terwijl het continurooster tot 
14.15 uur is. Alie vraagt of het klopt dat de onderbouw 25 uur naar school gaat, ze is van 
mening dat dit 24 uur is. Op vrijdagmiddag heeft de onderbouw geen school, dit is 2 uur. De 
bovenbouw gaat 26 uur naar school, minus 2 uur (vrije vrijdagmiddag) is 24 uur voor de 
onderbouw. Esther kijkt het na.  
 
Het is een optie om het continurooster tot 14.30 uur te draaien. Dit heeft vervolgens wel 
andere gevolgen voor de pauzes van de leerkrachten.  
 
De meningen van het team over een eventueel continurooster zijn nog niet bekend. Het is 
belangrijk voor de leerkrachten om te weten hoe hun pauze er uit zal zien.  
 
Alie heeft gesproken met Francien van Gils. Ze geeft aan dat het momenteel echt een 
probleem met overblijven is. Francien geeft aan dat een continurooster de beste oplossing is. 
Het schoolplein is niet groot genoeg voor alle kinderen. Als de hekken openstaan is er een 
mix van niet TSO-kinderen die allemaal samen spelen. Het overzicht voor de overblijfouders 
is dan weg.  
 



Suus geeft aan dat het probleem goed in kaart moet worden gebracht. Het probleem is 
vooral het tekort aan overblijfkrachten. Daarnaast is het ook een feit dat de jonge kinderen 
steeds meer gaan overblijven. Oudere kinderen kunnen zelf naar huis.  
 
Esther zou het fijn vinden dat er rust in de pauze is.  
 
Er zijn ook kinderen die speciaal naar huis gaan, om af te schakelen. Hoe wordt dit opgepakt 
als er een continurooster is? Kinderen die een bepaalde zorg nodig hebben, komen in 
aanraking met kinderen waarvan je op voorhand weet dat dat niet goed gaat. Daar kunnen 
overblijfkracht niet op anticiperen. Daar is dan de rol voor de leerkracht weggelegd.  
 
Tijdens de teamvergadering van 5 april a.s. wordt de TSO/continurooster besproken. Dit is al 
doorgegeven aan het team. Alie zal aanwezig zijn om te onderzoeken hoe het team hierin 
staat.  
 
Er zal geen enquête worden uitgezet. In theorie kan 100% van de ouders tegenstemmen en 
kan de MR toch instemmen. De ouders moeten niet het gevoel hebben dat er een keuze is, 
er kan slechts een mening worden gegeven.  
 
b. Financieel jaarverslag en kascontrole   
 
De OR heeft aangegeven dat ze een keer in de twee jaar een bepaald bedrag van de MR 
ontvangt. Vanuit SKOEM krijgt de MR een vergoeding. Het is niet welk bedrag aan de OR 
wordt overgedragen. De OR zou zelf moeten nakijken wanneer welke bedragen ontvangen 
zijn. Bij SKOEM zou bekend moeten zijn welk deel aan de OR moet worden overgedragen.  
Marjan zal Har vragen of hij dit weet.  
 
c. SOP 
 
Alie, Kim en Cecile stellen vragen over het SOP, Esther beantwoordt deze vervolgens. De 
MR stemt met het SOP in.   
 
6. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
De datum van de volgende vergadering zal worden gepubliceerd op de website.  
 
7. Agendapunten volgende vergadering 
 
- TSO/continurooster  
- eventueel vervroegen vergaderdatum 25 juni ivm formatie/schoolgids 
- taakbeleid (eerstvolgende vergadering schooljaar 2018-2019) 
 
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
Tijdens de cursus kwam het budget van de MR ter sprake, het is niet nodig dat de MR een 
eigen budget heeft. Dit bespaart veel aan Rabobank-kosten. Suus neemt dit op met Jan-
Thijs.  
 
Cecile heeft gehoord dat er op 13 april weer een staking wordt gehouden en vraagt of de 
Toermalijn daar aan mee doet. Aan het team is gevraagd wat de animo is, volgende week 
zal hierover uitsluitsel komen. 
 
Suus meldt zich af voor de volgende vergadering.  
 
Kim heeft gehoord dat juffrouw Lenneke vandaag afscheid heeft genomen omdat ze iets 



anders gaat doen. Esther geeft aan dat dit vorige week donderdag pas bekend is geworden. 
Op een andere SKOEM-school gaat een zorgcoördinator met zwangerschapsverlof. Er komt, 
binnen nu en twee weken, een brief met een aantal verschuivingen.  
 
Onlangs is een inloopuurtje geweest en in groep 6 hebben ouders geuit dat dat er al 
verschillende verschuivingen zijn geweest in leerkrachten. Dit wordt niet gecommuniceerd. In 
de groep is gecommuniceerd dat Maaike in de groep komt ipv Maud. Maartje en Maajke 
blijven zoals het er nu uitziet, tot aan het eind van dit jaar. Esther geeft aan dat dit ook 
schriftelijk is gecommuniceerd aan de ouders. Esther communiceert pas op het moment dat 
iets definitiefs is. 
 
De stukjes in de nieuwsbrief van Esther, wordt als positief ervaren.  
 
De volgende vergadering wordt bekeken of de vergadering van 25 juni a.s. vervroegd moet 
worden ivm de formatie en de schoolgids.  
 
9. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 22.20 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergaderingen schooljaar 2017/2018 

 
Datum : woensdag 11 april 2018 
Tijd   : 19:30 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergadering is op: 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 
19-03-18 

3. Toermalijntje - Na elke vergadering kort stukje in nieuwsbrief laten publiceren 
- volgende vergaderdatum laten publiceren (11 april) 

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

 
 
 
 
19-03-18: agenderen 
eerste vergadering 



ing 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 

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  

29-06-17 11. Werkgroep fusie 
regelingen en 
afspraken 

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

Monic  

06-09-17 12. 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 13. 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 14. Bijdrage OR van 
MR 

Har vragen wat de afspraak is over de bijdrage die de MR aan 
de OR evrdraagt 

Marjan  

19-03-18 15. Aantal uren 
onderbouw 

Controleren of dit 24 of 25 is  Esther  

  

 


