
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 09-10-2018 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Marjan Spoelstra, Suus van Pol, 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. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2.  Vaststellen notulen vorige vergadering. 
 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste voor het duidelijke verslag. 
 
Actiepuntenlijst: 
 
8, 9, 10, 11: Deze punten kunnen van de lijst af.   
 
12. Dit punt kan van de lijst af, dit is niet te realiseren bij de opzet van deze rapportages. 
 
14. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het geregeld is met het overdragen van een bepaald 
bedrag vanuit de MR naar de OV. Marjan is hier mee bezig. De inning van de ouderbijdrage 
zou eigenlijk via de MR moeten gaan, niet via de OV. 
 
15, 16, 17, 18 en 19: Deze punten kunnen van de lijst af.  
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden benoemd. De notulen van de vergadering van 11 april jl. zijn nog 
nagestuurd. Esther heeft ter kennisgeving het jaarverslag gestuurd. 
 
4. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Er is een vrij evenredige verdeling tussen de scholen. Er is een schema gemaakt wie 
wanneer uit de GMR zal gaan.  
 
Namens de GMR maakt Suus deel uit van de benoemingsadviescommissie voor een nieuwe 
bestuurder. De procedure loopt, er worden kandidaten uitgenodigd voor de gesprekken die 
na de herfstvakantie plaatsvinden.  
 
Rob is voorzitter van de GMR, Sjoerd is voorzitter en Jan-Thijs is de penningmeester.   
 
Vanuit het team 
 
Er zijn geen mededelingen.   
 



Vanuit de directie 
 
Er zijn geen mededelingen.   
 
5. Agendapunten 
 
a. Jaarplan/vergaderschema 2018-2019 
 
Cecile leest het jaarplan door; het wordt waar nodig bijgesteld. Ze zal het gewijzigde 
document doormailen aan iedereen.  
 
Het volgend vergaderschema wordt vastgesteld: 
- dinsdag 11 december 
- dinsdag 19 februari; 
- dinsdag 16 april; 
- dinsdag 18 juni, 
 
telkens om 19.30 uur.  

b. Jaarverslag 2017-2018   
 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. Cecile stuurt dit door aan Lenneke ter publicatie op de 
website.   
 
c. Wijzigen schoolgids 
 
Een paar weken voor de zomervakantie heeft de oudergeleding van de MR opmerkingen 
aan Esther gestuurd. Esther heeft gereageerd en deze punten besproken tijdens de 
teamvergaderingen besproken.  
 
1.1 
De uitleg over de naam van de school: deze is iets aangepast.  
 
Bijzonder onderwijs is wettelijk bepaald: je bent bijzonder onderwijs of openbaar onderwijs. 
Ook na de fusie staan we op papier nog op een Katholieke school. Esther gaat vragen of het 
kan vervallen. 
 
2.1 
Er wordt hard gewerkt aan een visie. Tijdens de studie dag is hier aandacht aan besteed. Als 
startpunt vorig jaar zijn de volgende punten benoemd; groeien, samen, plezier en uniek. 
Vanuit die woorden wordt bekeken hoe het onderwijs verder wordt ingericht en hoe we dat 
terug kunnen zien in de dagelijkse praktijk. In de nieuwe schoolgids zal een concrete 
omschrijving staan.  
 
Er wordt geen aparte godsdienst benoemd. Bij de fusie is afgesproken dat de identiteit van 
de drie aparte stromingen worden behouden, er is geen andere keuze mogelijk. De Islam 
wordt wel algemeen behandeld.  
 
3.1. 
Niet alle wisselingen van niveaugroepen worden met ouders besproken. Er is een 
aanpassing doorgevoerd in de schoolgids.  
 
3.7 
Engels introduceren in groep 6 heeft op dit moment geen voorkeur. 
 



3.10 
De drie denominaties worden toegevoegd. Treftwoord gaat volgend jaar uit de gids, Kleur 
komt erin.  
De Rooms-Katholieke stroming en de Protestant Christelijke stroming krijgen wel samen les 
dit schooljaar, maar er wordt wel stilgestaan bij de verschillen.  
 
3.14 
Er worden lessen gegeven met betrekking tot social media Er is een ouderinformatie avond 
geweest omtrent social media. Lei Seuren is in het verleden geweest. Ook zal gewerkt gaan 
worden met een soort van ISY. Op school werken kinderen in een beveiligde omgeving. In 
november is de week van de media wijsheid voor groep 7 en 8.  
Alie, Kim en Cecile geven aan dat Lei Seuren al heel lang niet meer geweest is. Er wordt 
voorgesteld om hem een keer uit te nodigen. Cecile stuurt Suus de contactgegevens door.   
 
4.1 
Dit staat puntsgewijs in de schoolgids opgenomen. Het verschilt erg per kind. Er wordt altijd 
heel goed naar het sociaal-emotioneel aspect gekeken.  
 
Lenneke en Suus hebben een cursus beleidsplan op gebied van hoogbegaafdheid gevolgd. 
De beleidsplannen van de diverse fusiescholen worden vergeleken en samengevoegd.  
 
4.3 
Wenselijk dat kinderen aanwezig zijn, vanuit de visie dat we met elkaar spreken in plaats van 
over elkaar. Het mag altijd dat een kind niet aanwezig is, het is geen verplichting.  
 
6.6 
Er zal gestart worden met basis-online.  
 
7.2 
De schoolgids zal iets worden aangepast, zodat niet de suggestie wordt gewekt dat vanaf 
groep 1 de kinderen niet meer mee naar binnen worden gebracht.  
 
7.3 
Dit hoort meer bij het vakantierooster. Dit zal komend schooljaar ook besproken worden. Er 
zijn heel veel vragen over gesteld, ook binnen de GMR.  
Esther geeft aan dat er niemand bij haar aan de bel heeft getrokken over het niet meer vrij 
zijn van de kermismaandag. Aan het schoolplein is er echter veel over gesproke 
 
7.9 
De pleinwacht komt er niet.  
 
7.10 
Er komt een aanvulling over het te voet naar school gaan.  
 
7.13 
Dit wordt niet aangepast.  
 
9.2 
Dit zijn cijfers die worden gehanteerd. Er wordt een gemiddelde score genomen.  
 
10.3 
Overleg van directie en van de gemeenste is er. Invulling van de school doet de 
verkeerscoördinator. De verkeerssituatie is al meerdere keren bij de gemeente besproken. 
De onveiligheid wordt voornamelijk gecreëerd door ouders zelf. 
 



10.6 
O.a. de Pölle komen op school werven. Dit is te vinden op de website. De school heeft al 20 
jaar dezelfde Sinterklaas, dit is een andere dan die van de intocht in Maasbracht.  
 
Kim legt uit wat ze bedoelt met een tunnelvisie. Ze geeft aan dat alleen wordt samengewerkt 
met partners uit het IKC terwijl er meerdere organisaties zijn die niet bij het IKC zijn 
aangesloten. Er moet wel een open visie blijven. Er kan ook samengewerkt worden met 
organisaties die niet bij het IKC zijn aangesloten.  
 
Communicatie over het IKC gebeurt via het Toermalijntje. De MR als apart orgaan wordt niet 
in deze communicatie betrokken. Esther zal worden uitgenodigd om uitleg te komen geven. 
Op 16 november is de studiedag voor het IKC. 
 
10.9 
Dit was een tip.  
 
Overige vragen, o.a.: 
- Overblijven met Edith is opgezegd.  
- Alle nieuwe ouders krijgen een digitale versie van de schoolgids toegestuurd.  
- Het houden van een ouder tevredenheidsonderzoek gebeurt via het bestuur.  
- Er komt niet elk jaar een activiteit met grootouders. 
- Een inloopmoment voor nieuwe ouders is er niet, ze krijgen een individueel moment met   
Esther, Lenneke of Liesbeth.  
- Het inloopuurtje lijkt verloren tijd voor de leerkrachten, de leerkrachten ervaren dit echter 
niet zo.  
- De bedankmiddag is in het verleden geweest. Deze is afgeschaft omdat er maar weinig 
ouders aanwezig was. Het is ook moeilijk om te bepalen wie uitgenodigd moet worden. Er 
heeft een algemeen bedankje gestaan in de nieuwsbrief.  
- Er wordt gezorgd voor extra zorg voor kinderen tijdens het overblijven.  
- De vraag is of er activiteiten kunnen worden georganiseerd in de Spil in plaats van het 
Baekerhoes. Dit kan met kosten te maken hebben. Het Baekerhoes is overzichtelijker. De 
werkgroepen gaan hierover. Bij de musical kunnen niet veel mensen worden uitgenodigd 
i.v.m. de capaciteit van de zaal. 
- Esther vraagt of er een voorbeeld is wel een wel toegankelijke versie van een schoolgids.  
Alie zal websites van scholen nakijken.  
- Ouders mogen altijd binnen lopen.  
- De MR heeft van de directie geen reactie gehad op de ontvangen feedback n.a.v. het 
onderzoek over het overblijven. Esther geeft aan dat met het doel van de bevraging is verder 
gegaan. Kim kijkt na welke mail aan Esther is gestuurd.  
 
d. Evaluatie verandering pauzetijden pilot 1 t/m 9 oktober 
 
Gemerkt werd dat de onderwijsassistenten per dag anderhalf uur buiten lopen, zodat deze 
uren gemist worden in de klas. Dit is erg onpraktisch. Daaruit is het idee ontstaan om deze 
pilot te draaien. Een week is nu voorbij, maar er zijn praktische problemen. Als leerkrachten 
die een groep hebben, buiten moeten surveilleren levert dit lastige situaties op. Er moet 
minimaal één iemand zonder klas om 12.00 uur buiten zijn om kinderen op te vangen. Het 
rooster is nu zo ingericht dat er iedere pauze één iemand zonder klas, op de precieze tijden 
buiten kan zijn. Dan is er altijd iemand buiten zodra de kinderen naar buiten komen. Monic 
geeft aan dat het erg druk is buiten. Voor het gebruik van speelgoed, etc. is een rooster 
gemaakt. De tijd is te kort om een beslissing te nemen. De onderwijsassistenten komen wel 
aan hun taken toe. 
 
Alie vraagt of er geen problemen zijn met de pauzetijd (cao). Dat speelt één keer in de twee 
weken.  



 
Monic geeft aan dat ze moeilijk aan haar eigen middagpauze toe komt.  
 
Kinderen moeten op hun gemak hun boterhammen kunnen eten. Er is aandacht dat geen 
eten wordt weggegooid. Er zal goed moeten worden gekeken of er tijd genoeg is om te eten. 
Er komen signalen dat kinderen hier moeite mee hebben.  
 
Voorlopig blijft de pilot in stand, er moet goed worden bekeken waar tegenaan wordt 
gelopen. Ook zullen de ervaringen van de kinderen moeten worden meegenomen. De 
leerlingenraad zal hierin betrokken worden.  
 
e. Taakbeleid 
 
Monic heeft dit voor de zoveelste keer in het team aangekaart. Ze is van mening dat er een 
urenverdeling en taakverdeling aan personen moet worden toegekend. Het komt niet van de 
grond, ze krijgt niet voldoende steun om dit op te zetten. Suus gaat een en ander navragen 
bij de GMR.  
 
f. Verkiezingen oudergeleding MR  
 
Alie heeft een opzet gemaakt om nieuwe kandidaten te vragen. Er kan geen sprake zijn van 
een overgangsregeling. Formeel treedt een lid (leden) af, en daarna komt het nieuwe lid 
(leden) aan zet. Nieuwe leden kunnen wel van te voren als toehoorder aanwezig zijn, ze 
kunnen echter niet instemmen of adviseren. Ze kunnen sowieso een vergadering bijwonen 
om alvast te proeven wat het inhoudt. Formeel gezien zou er een verkiezingscommissie 
moeten komen met een voorzitter. Monic heeft ook een opzet gemaakt. Alie en Kim maken 
een opzet voor een nieuwe brief. Monic zal haar concept doorsturen aan Alie en Kim. In 
november zal de brief verstuurd worden.  

Kim twijfelt of ze wil blijven zitten in de MR. Haar drie-jaren-termijn loopt af, ze kan ervoor 
kiezen zich niet meer herkiesbaar te stellen. 
 
Wellicht kunnen geïnteresseerden in december de vergadering bijwonen, de 
kandidaatstelling gebeurt dan vanaf januari.  
 
6. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
- aankondiging verkiezingen MR 
- vergaderdata 2018-2019 
 
7. Agendapunten volgende vergadering 
 
- IKC 
- begroting 
- bijdrage MR/OV 
- terugkoppeling nav enquête schooltijden 
- tevredenheidsonderzoek ervaringen continurooster 
 
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
Alie zou eigenlijk graag een navraag willen doen bij ouders, leerlingen en team. Een soort 
vragenlijst over hoe alles ervaren is met het continurooster. Suus geeft aan dat het 
misschien handig is om dit na de pilot te doen. In januari kan worden geëvalueerd. Alie 
maakt een opzet.  
 



9. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 21.40 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergaderingen schooljaar 2018/2019 
 
Datum   : woensdag 11 december 2018 
Tijd   : 19:30 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergaderingen zijn op: dinsdag 19 februari; 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 9. Bijdrage OR  
van MR 

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

Marjan  

09-10-18 10. IKC Agendapunt IKC; Esther uitnodigen Monic  

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 15. MR verkiezingen Brief opstellen voor MR verkiezingen/lidmaatschap  Alie en 
Kim 

 

09-10-18 16. Onderzoek 
tevredenheid 
continurooster 

In januari onderzoeken Allen 
(Alie 
maakt 
opzet) 

 

  

 


