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  MR Notulen 
 
Datum: 12 november 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), Carla (dir) 
Afwezig: Arianne (p) 
 
Voorzitter: Linda 
Notulist: Eefje 
 

1. Vaststellen van de agenda 
Welkom Galdys Salvatori, moeder van Gabriela en Vincenzo.  
Punt 6 vervalt, dit wordt verschoven naar de vergadering van 14 januari.  
 

2. Ingekomen post 
Het nieuwe mailadres werkt. Er is een aanbod binnengekomen voor het volgen van een MR 
cursus.  
 

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

4. Mededelingen MR en GMR 

• Staking 6 nov; hoe is het proces verlopen -> Op de Atlant scholen is het lerarentekort 
voelbaar, specifiek op de Toermalijn (nog) niet. Echter, is er besloten om solidair te zijn 
met alle scholen en is besloten dat de Toermalijn de deuren zou sluiten op woensdag 6 
november. Dit is aan ouders gecommuniceerd.   
Na het nieuws op 1 november is er zeer uitgebreid overleg geweest tussen het bestuur 
en de schoolleiders om te onderzoeken wat het overheidsgeld nu echt betekent op de 
school en voor de leerkrachten. Er is ook contact geweest met de leerkrachten op 
zondag. Er is unaniem besloten te staken en dit werd gesteund door het bestuur.  
Ouders van de Toermalijn hebben hier prima op gereageerd, er waren zelfs 
steunbetuigingen.  

• Leerkracht light binnen Atlant; er zijn tot nu toe 2 aanmeldingen. Deze personen gaan 
starten met de ondersteuning op scholen en gaan de PABO volgen. Vanuit de MR is er 
twijfel of deze stap leerkrachten gaat opleveren.   

 
5. Mededelingen directie 

• Formatie; De verwachting is dat er na de zomervakantie met 11 groepen gestart gaat 
worden. Op dit moment lopen er een aantal zaken op bestuursniveau die op een later 
moment besproken zullen worden in de MR.  

• Begroting; voor 2019 wordt de begroting in de plus afgesloten. We bekijken samen een 
aantal posten in het programma AFAS online. De Toermalijn staat er positief voor.  

• Schooljaarplan; de pijlers worden nog verder uitgewerkt. Dit wordt nog besproken in de 
MR.  
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6. Sociaal Veiligheidsplan 
Schuift door naar 14 januari. 
 

7. Actielijst 

Actielijst Wat wanneer wie 

Formatie 20-21 Vast agendapunt MR Elke vergadering Allen 

Begroting 2020 Vaststellen en goedkeuren 14 januari Allen 

Sociaal Veiligheidsplan Vaststellen en goedkeuren 14 januari Allen  

Visueel maken peilers  lopend Carla en Aad 

Vervanging Kim     

 
 

8. WVTTK 

• Het inschrijven voor de oudergesprekken via de app verliep de laatste twee keer goed. 
 

9. Rondvraag 

• Linda ga heerlijk genieten van je verlof!!!!! 
 


