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  MR Notulen 
 
Datum: 3 juni 2020 
Tijd: 19:45 – 21:00 uur via Teams 
 
Aanwezig: Eefje (o), Aad (o), Gladys (o), Maud (p), Arianne (p), Carla (dir) 
Afwezig: - 
 

Voorzitter: Carla        
Notulist: Eefje 
 

1. Vaststellen van de agenda 
Geen wijzigingen of toevoegingen. 
 

2. Ingekomen post 
- 
 

3. Notulen vorige vergadering 
We hebben in mei via Teams vergaderd over o.a. het protocol deels heropenen scholen, hier 
zijn geen notulen van gemaakt.  
 

4. Corona ontwikkelingen 
-Er is een enquête afgenomen onder de ouders van de Toermalijn over het 50% opengaan 
van de school en het halve dagen model. Alle scholen binnen Atlant hebben dit gedaan en 
van de Toermalijn is de meeste respons gekomen, 87% van de ouders heeft de enquête 
ingevuld! Er waren, naast een aantal ouders die niet tevreden waren, gelukkig veel positieve 
reacties en ook op het plein heeft Carla deze de afgelopen weken gehoord.  
De uitslag is feitelijk naar ouders gecommuniceerd vorige week.  
-Vanaf 8 juni gaat de school weer volledig open, uiteraard met afspraken zoals staan in de 
protocollen van de PO-raad en het RIVM.  
Het halen en brengen vergt wat meer organisatie, maar is goed over nagedacht om zo de 
veiligheid van iedereen te waarborgen.  
Oudergesprekken worden de komende weken via videobellen, telefoon of mail gevoerd.  
Buitenspelen gebeurt met max 2 groepen tegelijk en in steeds dezelfde samenstelling.  
De afgelopen weken hebben de leerkrachten door het werken in halve groepen de kinderen 
goed kunnen monitoren en kunnen bepalen waar zij staan in hun ontwikkeling. Het 
gemaakte werk en methodetoetsen geven veel informatie en daarom is het niet nodig om 
Cito toetsen af te nemen in juni. Aan de overdracht naar de volgende jaargroep wordt dit 
jaar extra aandacht besteed.  
De ouderbrief over de gehele opening wordt 4 juni aan ouders verstuurd.  

 
5. Mededelingen directie 
- Schooljaar ’20-’21: 
       Er zijn volgend schooljaar 12 groepen, waarvan 4 kleutergroepen. 

Omdat er een extra kleutergroep komt worden de kinderen uit de drie bestaande 
kleutergroepen verdeeld over 4 groepen. Om er zo voor te zorgen dat er evenwichtige 
groepen komen. Er wordt met verschillende factoren rekening gehouden, waaronder 
vriendjes, oudste/jongste, jongens/meisjes en zorg. 
De groep 3 wordt volgend jaar groot (net als dit schooljaar) en zal daarom extra bezetting 
krijgen. Drie dagen in de week zijn er twee leerkrachten, de andere twee dagen een 
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leerkracht en onderwijsassistent. Ook zijn er (net als dit schooljaar) twee lokalen 
beschikbaar voor deze groep.  
De Toermalijn is aan het groeien en krijgt ten opzichte van dit schooljaar een groep erbij. Het 
Kwakersnest (BSO) zal daarom de ruimte gaan delen met peuterspeelzaal het Heuveltje.  
De formatie is bijna rond, er zijn nog uren voor een gymdocent vacant maar dit wordt naar 
verwachting snel ingevuld. Alle huidige leerkrachten kunnen blijven en er komen ook een 
aantal nieuwe collega’s.  

- Schoolontwikkeling 
De speerpunten voor komend schooljaar zullen zijn: 

• Certificering 4X wijzer 

• Leesonderwijs (begr. Lezen: close reading, technisch lezen: de bieb op school) 

• Leerlingenzorg; groepsplannen worden vervangen door het werken met PDCA cyclus 
- Schooltijden 

De woensdagochtend zal per schooljaar 20-21 verlengd worden met een kwartier, de 
kinderen zijn om 12.30 uur uit. Naast verlenging van lestijd op de woensdag, maakt dit het 
mogelijk om 4 studiedagen in te plannen waarop het gehele team van de Toermalijn kan 
werken aan de schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs. Zonder deze verlenging 
is die mogelijkheid er niet. 
De gehele MR (ouders en personeel) heeft hiermee ingestemd.  
Mocht er in de toekomst sprake zijn van andere wijzigingen in de schooltijden, te denken 
valt aan een 5 dagen model, dan zal de MR hiervoor de ouders van de school eerst bevragen. 
Ook zal er binnen het team gekeken worden naar draagvlak. Op dit moment is hier nog geen 
sprake van.  

- Het wennen van vierjarigen blijft zoals het was. Nieuwe kinderen mogen 5 ochtenden 
wennen voor hun vierde verjaardag.  

- Informatieavond; groep 3 en 8 houden een informatieavond voor ouders aan het begin van 
het schooljaar. In groep 3 is het belangrijk om ouders inhoudelijk te informeren en daarnaast 
kunnen ouders die avond kennis met elkaar maken. Groep 8 is een speciaal jaar en op de 
informatieavond kan de leerkracht ouders hierover informeren. 
Voor de andere jaargroepen komt er een kijkmiddag voor ouders waarin kinderen aan hun 
ouders e.e.a. laten zien. Voor groep 1 t/m 8 is er per jaargroep een informatieblad, ouders 
krijgen dit aan het begin van het schooljaar. 

- Vakantierooster 20-21 
              Studie- en vrije vrijdagen worden zo veel mogelijk aan een vakantie of lang weekend    
              gekoppeld. En zijn nu al beschikbaar in de app. 

 
6. Sociaal Veiligheidsplan 

Goedgekeurd en wordt geplaatst op de website van de school.  
 

7. Actielijst 

- Dit jaar is ons etentje bij Aad in de tuin        
Leuk om het jaar met elkaar af te sluiten!  

- Documenten voor de MR plaatsen we voortaan in Teams. Ieder die iets plaatst geeft dit door 
via what’s app.  

 
8. WVTTK 
           - 
 
9. Rondvraag  

    - 


