
MR Bespreking - Toermalijn 
21 september 2021 – 19:45-22:00 
 
Aanwezig: Aad, Gladys, Linda, Maud, Arianne en Carla 
Afwezig: Eefje 
 
Notulen opgesteld door Aad 
 

 
1. Vaststellen agenda: 

• Geen commentaar 
 
2. Ingekomen post/mail: 

• Geen Commentaar 
 
3. GMR: 

• Maud is op 20 september aanwezig geweest bij GMR; 

• RvT Atlant bestuur en GMR hebben punten besproken die extra aandacht krijgen: 
o Werkgeluk; 
o Meer autonomie; 
o Leerklimaat (in relatie tot tekorten leraren) en veiligheid. 

• NPO is besproken (nationaal programma onderwijs):  
o Veel discussie over scheefgroei en uitgave van NPO gelden; 
o Binnen het bestuur wordt goed gekeken naar een eerlijke verdeling van 

gelden tussen de scholen. 
 
4. Hoe gestart na vakantie? 

• Ouders: 
o Eindelijk iets meer fysiek contact op school; 
o Snelle 10 minuten gesprekken werden als prettig ervaren; 
o Goede informatievoorziening over maatregelen (in verband met Covid-19). 

• Leraren/school: 
o Goed gestart met een vitaal, gezond team, van groep 1 t/m groep 8; 
o De leraren gaan voor elkaar, willen graag samenwerken, lossen veel voor 

elkaar op, hebben veel voor elkaar over, problemen worden snel opgelost. 
 
5. Mededelingen directie 

• Oktobertelling instroom 2022 komt uit op groei voor volgend jaar schooljaar (>300 
leerlingen). De telling is van positieve invloed op de begroting en het budget van de 
school.  

• Formatieplan 2021-2022 behandeld. Commentaar van de MR is besproken met Carla 
en direct verwerkt. MR gaat akkoord met dit stuk.  

• Heleen neemt het middenbouw-coördinatorschap op zich. Ze neemt deze rol over 
van Maud. MR gaat hiermee akkoord. 

 



6. School ontwikkelings(jaar)plan 

• Plan is compleet nieuw opgesteld. De inhoud van het plan is gebaseerd op de 
plannen van eerdere jaren. Carla heeft het aangepast naar aanleiding van feedback 
en tevredenheid resultaten; 

• Gewenste situaties en bijbehorende acties zijn aangescherpt voor schooljaar 2021-
2022; 

• Commentaar van de MR is besproken met Carla en direct verwerkt.  

• MR gaat akkoord met dit stuk. 
 
7. Schoolgids 

• Schoolgids 2021-2022 behandeld. Commentaar van de MR is besproken met Carla en 
direct verwerkt. MR gaat akkoord met dit stuk. 

 
8. Plan Nationaal Programma Onderwijs 

• Programma 2021-2022 opgesteld door Carla. Andere schoolbesturen hebben 
programma template gebruik voor de invulling van hun eigen schoolprogramma; 

• Complimenten van Annemarie, bestuur Atlant, voor opstellen van het programma 
voor schooljaar Toermalijn; 

• Commentaar van de MR is besproken met Carla en direct verwerkt; 

• MR gaat akkoord met dit stuk. 
 
9. Werkverdelingsplan 

• Welkverdelingsplan en jaarlijkse produce(s) besproken.  
 
10. Actielijst 

• Vergaderdata besproken en vastgesteld. Eerder voorgestelde datum van woensdag 
13 april 2022 gewijzigd naar donderdag 14 april. 

 
11. W.v.t.t.k. 

• Geen opmerkingen 
 
12. Rondvraag 

• Geen vragen 
 
MR wordt beëindigd om 21:45. 
 
Volgende MR staat ingepland op Maandag 22 november om 19:45 
 
 


