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 MR Notulen 
 
Datum: 17 september 2019 
 
Tijd: 19:45 – 21:45 uur 
19:45 – 20:00 uur MR-voorbespreking onderwerpen van de vergadering (gesloten gedeelte, alleen 
toegankelijk voor MR leden)  
20:00 – 21:30 uur vergadering openbaar 
21:30 – 21:45 uur nabespreking MR (alleen toegankelijk voor MR leden) 
 
Aanwezig: Eefje (o), Aad (o), Linda (p), Arianne(p), Carla (dir) 
Afwezig: -  
 
Voorzitter: Arianne 
Notulist: Eefje 
 

1. Vaststellen van de agenda 
Formatie wordt toegevoegd aan punt 5. 
 

2. Ingekomen post 
Linda kan nog niet in de nieuwe mailbox. Nieuw mailadres komt in de nieuwsbrief. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering zijn nu officieel vastgesteld.  
De notulen van dit schooljaar zijn terug te lezen op de website van de school.  
 

4. Mededelingen MR en GMR 

• Splitsing huidige groep 6 heeft heel positief uitgepakt. Groepsdynamiek veranderd, ze 
hebben een goede start kunnen maken. Geen zorgpunten vanuit ouders tot nu toe. 

• Groep 3 ook goed gestart. Voor de vakantie zorgen van ouders over de grote groep, 
maar vanaf de start hier geen zorgen meer om. Er is veel extra begeleiding ingezet, top! 
Leerkrachten zijn ook allemaal zichtbaar voor ouders, mooi. 

• Vervallen infoavond; weinig reacties van ouders hierop. Informatiebrief prettig en 
duidelijk, fijn dat het op eigen moment na te lezen is voor ouders. Oudergeleding mist 
wel de infoavond voor groep 3. Een jaargroep waarin er qua leerstof en werkwijze veel 
veranderd, veel nieuw is voor zowel ouders als kinderen. Daarnaast komen er van 3 
kleutergroepen kinderen in één nieuwe groep en is het ook een moment voor ouders 
om kennis met elkaar te maken. Mogelijk wordt deze volgend jaar wel gegeven, maar 
wordt nagedacht over de vorm en tijdstip. Het kan bijvoorbeeld interactiever en de rol 
van de kinderen kan naar gekeken worden. 

• Verlof Linda en werven nieuwe leden; Linda mist twee MR-vergaderingen, er wordt 
gezocht naar een tijdelijke vervanger. Versterking op de lange termijn is welkom. Er zal 
gekeken worden of er een teamlid en ouder kunnen aansluiten. Oproep komt in de 
nieuwsbrief. Maud zal Linda vervangen tijdens haar afwezigheid. 

 
5. Mededelingen directie 

• Start schooljaar; positief, nog geen langdurig zieken of nare gebeurtenissen etc. De 
Toermalijn zit ruim in de flexibele schil en dat werkt voor zowel de leerkrachten als de 
kinderen prettig. 

• Leerlingaantal; de prognose voor de 1 oktobertelling 2019 was 244 leerlingen maar is 
274. Een mooie groei voor de school.  
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• Het bestuur gaat mobiliteit binnen de scholen bevorderen. Onbekend maakt onbemind 
speelt nog altijd mee voor leerkrachten. De komende tijd zullen collega’s van de 
verschillende scholen een werkdag ruilen en elkaars groep draaien om zo in de praktijk 
te ervaren hoe dit is. De schoolleiders doen zelf de aftrap en starten al in november met 
het ruilen van school.  

• Schoolgids; er waren nog een aantal aanpassingen t.o.v. vorig schooljaar. Deze hebben 
wij allen gelezen en zijn akkoord. Bij deze vastgesteld. 

• Schooljaarplan; een mooi plan waarin de koers die een aantal jaar geleden is ingezet 
wordt voortgezet. Het team heeft vorig jaar een missie/visie traject ingezet en hier zijn 4 
kernwaarden en 4 pijlers uit voortgekomen. Heel mooi!  
Bij de verbeterplannen zien wij graag een duidelijkere koppeling met deze kernwaarden 
en pijlers. Ze moeten de onderlegger worden bij alles wat je doet en onderwijskundige 
besluiten die je neemt. Zodat je ervoor zorgt dat het leeft bij leerkrachten, kinderen en 
ouders.  
Kan dit ook visueel worden gemaakt in school? Aad zoekt uit of dit kan en hoe. 
Verdere opmerkingen; 
De kwaliteitskaarten worden door school zelf ontwikkeld adhv kaarten van de Zefier, het 
wordt echt geschreven op de school. 
In 2020 is het tijd voor de leerlingtevredenheidspeiling.  
Missie/visie traject loopt door, is een doorgaand proces.  

 
6. Overblijf 

Move mates is gestart, er doen 23 leerlingen aan mee uit groep 8.  De opleiding duurt een 
aantal weken. De kinderen die mee doen hebben hier zelf voor gekozen. Ze leren spellen te 
begeleiden maar ook conflicten op te lossen. Eind oktober zullen de kinderen op het plein 
staan en al het geleerde in praktijk gaan brengen. Drie keer per week zijn de kinderen op het 
onderbouwplein aanwezig tijden het overblijven. 
Er staan daarnaast nog 2 of 3 Volwassenen op het plein.  
De kosten hiervoor zijn €3000,- en opgenomen in de begroting.  
 

7. Actielijst 
Besproken en (vaste) agendapunten voor volgende vergaderingen vastgesteld. 

 
8. W.v.v.t.t.k. 

Meenemen snoep schoolreis; in de onderbouw werd erg veel snoep meegenomen en 
kwamen er zelfs familiezakken chips uit de tas. Afspraak voor komend schooljaar; de 
hoeveelheid snoep moet in je hand passen.  
 

9. Rondvraag 
- 

Actielijst Wat wanneer wie 

Formatie 20-21 Vast agendapunt MR Elke vergadering Allen 

Begroting 2019 Evalueren 12 november Allen 
Begroting 2020 Vaststellen en goedkeuren 14 januari Allen 

Sociaal Veiligheidsplan Vaststellen en goedkeuren 12 november Allen  

 


