
Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De 
Toermalijn d.d. 11-04-2018 

Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Marjan Spoelstra, Alie Seine,  
                  Kim Golsteijn, Liesbeth Schlicher (agendapunt 5c), Lenneke Boonstra  
                  (agendapunt 5c) en Cecile op het Veld 

Notulist:    Cecile op het Veld 

Afwezig:   Suus van Pol (met kennisgeving) 

 
1.   Opening  
 
Monic opent om 19.35 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.   
 
2.  Vaststellen notulen vorige vergadering. 
 
Pag. 5: Kim vraagt of het inmiddels duidelijk is of de onderbouw 24 uur of 25 uur lestijd heeft.  
 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. 
 
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste voor het duidelijke verslag. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken.  
 
De stukken worden benoemd.  
 
4. Mededelingen  
 
Vanuit de GMR 
 
Gisteren is vergadering geweest. Er is bekeken wat er nodig is voor het formeren van een 
nieuwe GMR. Voorlopig zullen er 12 personen in de GMR zitten (van elke school minstens 1 
vertegenwoordiger). In de toekomst zal dit wellicht losgelaten worden. Als bijv. deze school 
een personeelslid levert, zal een andere school een ouder moeten leveren. Er moet namelijk 
een gelijke verdeling personeel-ouders zijn.  
Degene die in de GMR zal plaatsnemen, zal tot 2020 in de GMR blijven vanwege de 
stabiliteit. Dit zal Alie niet lukken, Marcus verlaat in 2019 de basisschool. Er wordt gekozen 
uit de bestaande GMR. Op 15 mei is de volgende grote GMR-vergadering. Er moet bekeken 
worden wie in de GMR blijft. Levert De Toermalijn een personeelslid of een ouderlid.   
 
Vanuit het team 
 
Er zijn geen mededelingen.   
 
Vanuit de directie 
 
Er is budget voor de werkdruk vermindering. Unaniem heeft het team gekozen voor een 
leerkracht en een onderwijsassistent.  Een vacature is voor een bestaande formatie, een 
onderwijsassistent. Daarnaast kan er voor het budget voor de werkdrukvermindering een 
tweede onderwijsassistent en een leerkracht aangetrokken worden. De vacatures voor een 
onderwijsassistent en de leerkracht zijn opengesteld. Har onderzoekt of de tweede 
onderwijsassistent meteen in deze sollicitatieronde mee kan worden genomen of dat er een 



nieuwe vacature moet worden opengesteld.  
 
De statuten zijn nagekeken: zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding hoeft niet 
aan te schuiven bij deze sollicitatieprocedures.  
 
5. Agendapunten 
 
a. Continurooster of TSO 
 
Gisteren is de teamvergadering geweest. De bedoeling was om de eerste keuze door te 
geven. Er is besloten om een top 3 in te geven. Er is een flinke verdeeldheid binnen het 
team. Aan de hand van een puntentelling is de uitslag als volgt:  
1. Vijf gelijke dagen model 
2. Continurooster 
3. TSO.  
 
Kim geeft aan dat er voor haar bij de term continurooster geen verschil zit of dan bedoeld 
wordt vijf gelijke dagen of niet. Ze vindt het een keuze tussen of TSO of een continurooster. 
Met het continurooster wordt bedoeld dat de kinderen niet naar huis komen tussen de 
middag. 
 
De ouders moeten hierover beslissen. Er is op 16 mei a.s. een informatieavond; aan de hand 
van een presentatie wordt informatie gegeven. De presentatie wordt ook via de mail 
gestuurd.  
 
De ouders worden bevraagd naar de meningen. De mogelijkheden voor de ouders zijn of 
TSO of een vorm van een continurooster. We willen feedback van de ouders, liefst met een 
onderbouwing. Uitgelegd moet worden dat de problemen rondom de huidige TSO ons 
dwingen keuzes te maken.  
 
Alie vraagt waarom we niet kijken naar de reden waarom het niet loopt. De reden waarom 
het niet loopt is dat er een gebrek aan overblijfkrachten is.  
 
Marjan en Monic gaan met Esther om tafel zetten om duidelijk te krijgen wat de school- en 
pauzetijden zijn voor beide vormen van het continurooster.  
 
De ins en outs zullen moeten worden benoemd op die avond, bijv. bij TSO zullen de kosten 
wel stijgen.  
 
Alie, Kim en Cecile zullen de uitnodiging en de presentatie maken voor de informatieavond 
op 16 mei a.s. om 19.30 uur. Deze moet eind volgende week verstuurd worden.  
 
De reacties zullen worden ontvangen op het mailadres van Alie.  
 
Alie geeft aan dat het wel belangrijk is om het abonnement bij overblijvenmetedith tijdig op te 
zeggen. Monic geeft dit door aan Esther.  
 
b. Eventueel vervroegen vergaderdatum 25 juni a.s.   
 
De vergadering van 25 juni a.s. wordt vervroegd naar woensdag 13 juni a.s. om 18.00 uur.  
 
c. MARAP 
 
Liesbeth en Lenneke zijn aanwezig bij dit punt. De MARAP wordt toegelicht en uitgelegd 
wordt waar de speerpunten (komen te) liggen. Bij het onderdeel DMT scoort de onderbouw 



niet voldoende, dat is een bekend beeld. Het komend schooljaar wordt voor het onderdeel 
DMT het lislezen ingevoerd. Dit is effectieve leestijd. Er is een werkgroep samengesteld. Een 
ander aandachtspunt voor het komend schooljaar is het begrijpend lezen. Dit loopt achter ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde en het schoolgemiddelde. Bij het onderdeel spelling 
niet werkwoorden worden hoge scores gehaald. Bij het onderdeel spelling woordenschat 
liggen 2 groepen onder het SKOEM gemiddelde, waarvan 1 groep wel boven het 
schoolgemiddelde ligt. De discussie leeft om spelling woordenschat niet meer af te nemen.  
 
6. Mededelingen voor Toermalijntje 
 
- uitnodiging voor informatie-avond van 16 mei a.s. 
- wijziging vergaderdatum 13 juni a.s. om 18.00 uur ipv  25 juni 
 
7. Agendapunten volgende vergadering 
 
- formatie 
- schoolgids 
- vakantierooster  
- taakbeleid (eerstvolgende vergadering schooljaar 2018-2019) 
 
8. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt 
 
Alie vraagt wie van de personeelsgeleding volgend jaar nog in de MR zal blijven. Marjan 
twijfelt ivm haar uren, Monic blijft aan alsmede de oudergeleding.  
 
9. Sluiting door voorzitter 
 
Monic sluit om 21.35 uur de vergadering.  
 
Eerst volgende vergaderingen schooljaar 2017/2018 

 
Datum : woensdag 13 juni 2018 
Tijd   : 18:00 uur 
Locatie : teamruimte school 
(de volgende vergadering is 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 
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
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 

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  

11-04-18 16. Overblijvenmet 
edith 

Abonnement bij overblijvenmetedith tijdig opzeggen, doorgeven 
aan Esther  
 

Monic  

11-04-18 17. TSO Met Esther om tafel zetten om duidelijk te krijgen wat de school- 
en pauzetijden zijn voor beide vormen van het continurooster.  
 

Monic 
en 
Marjan 

 



11-04-18 18. TSO Uitnodiging versturen voor informatieavond 16 mei a.s. om 
19.30 uur 

Alie, 
Kim, 
Cecile 

 

11-04-18 19. TSO Presentatie maken t.b.v. informatieavond Alie, 
Kim, 
Cecile 

 

  

 


