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

 
1. Vaststellen agenda: 

• Geen commentaar 
 
2. Ingekomen post/mail: 

• Mailbox kan niet geopend worden, wordt zo snel mogelijk verholpen. 
 
3. Mededelingen GMR: 

• De GMR heeft met de RvT van het bestuur vergaderd. Zij hebben informatie gegeven 
over de inhoud van hun taken voor het bestuur. En ervaringen zijn uitgewisseld. 
Positief dat je nu een gezicht hebt en elkaar fysiek hebt gezien geeft Maud aan.  
 

4. Mededelingen directie 

• Het is onrustig in school doordat er veel kinderen thuis zitten met ofwel corona, in 
afwachting van een test of een positief geteste huisgenoot. Voor leerkrachten 
betekent dit dat er zowel fysiek als online les gegeven moet worden, een flinke klus. 
Er gaat veel tijd zitten in het informeren van ouders, telefoontjes van ouders en 
regelen van vervanging. Er is wel veel bereidheid van ouders om te helpen, 
bijvoorbeeld door kinderen een thuistest te laten doen.  

             Vrijdag 26 november volgen nieuwe maatregelen vanuit de overheid. 
 
5. Begroting 

• Samen doorgelopen. Geen verrassingen, het ziet er goed uit. Schoonmaakkosten en 
gas zijn wel hoger geworden door alle maatregelen, dit is jammer. 

 
6. Formatie/leerling telling 

• Leerling telling; de vier kleutergroepen lopen dit jaar tot ongeveer 28 vol.  

• Vraag; de school is flink gegroeid in de afgelopen vier jaar. Wat is de visie voor de 
komende jaren? Nog verder groeien of niet? Er komen steeds meer kinderen van 
buiten Driehuis naar de Toermalijn, wat betekent dit voor kinderen die in Driehuis 
wonen? Er zijn vier kleutergroepen die een grote groep 3 aanleveren elk jaar, teveel 
voor één klas, hoe gaat de Toermalijn hier mee om? 
De visie van Atlant is dat elke leerling welkom is, ongeacht de plek waar je woont. 
Carla adviseert echter ook dichtbij huis naar onderwijs te kijken aan ouders die zij 
rondleidt. In Velsen is geen inschrijfsysteem, ouders hebben vrije keuze en kunnen 
zelf kijken naar welke school past bij hen en hun kind(eren). De school is nu rond de 
300 leerlingen en het streven is om dit de komende jaren stabiel te houden. Soms 
komen er twee kleine groepen 3, soms een 3 en een 3/4 combinatie, afhankelijk van 
het aantal leerlingen. De Toermalijn kan bijna altijd kinderen plaatsen die 



ingeschreven worden, zowel vanuit Driehuis als de plaatsen eromheen. M.a.w. het 
kan zijn voedingsgebied goed bedienen.  

 
7. Werven nieuwe MR leden 
* Aad en Eefje zitten nu voor het vierde jaar in de MR, zij willen graag nog aanblijven.  
We kijken de statuten na op de zittingstermijn van MR leden, dit punt wordt volgende 
vergadering weer geagendeerd.  
 
8. WMS congres 
* Helaas is niemand in de gelegenheid om te gaan. 
 
9. Uitgaven NPO gelden 

• Er is geld uitgegeven aan o.a. scholing, lesmateriaal, pluswerk en personeel. Dit plan 
is zichtbaar in de begroting. NPO gelden worden afgegeven voor twee schooljaren, 
de uitgaven die de Toermalijn doet zijn duurzaam en kunnen langer dan twee jaren 
ingezet worden. Bovendien is het voor alle leerlingen en niet een bepaalde groep. De 
leerkrachten staan bijna allemaal in de vaste formatie, slechts 1 leerkracht wordt 
betaald vanuit NPO gelden. Dit heeft als voordeel dat de plannen niet abrupt stoppen 
als de NPO regeling stopt.  

 
10. Actielijst 

• MR statuut nakijken 
 
11. W.v.t.t.k. 

• Geen opmerkingen 
 
12. Rondvraag 

• Complimenten voor de leerkrachten dat zij zo goed kunnen schakelen naar 
thuisonderwijs voor kinderen die thuis zitten.  

• De brief over de alternatieve schoolweek; hoe is de stand van zaken en zijn er 
reacties geweest van ouders? 
Atlant, Fedra en OPO IJmond hebben nog geen concreet plan, er is een stuurgroep 
die oriënterend bezig is op dit moment. Er is nu dus geen nieuwe informatie. De 
besturen willen goed voorbereid zijn voor als het tekort echt nijpend gaat worden, 
wat naar verwachting over een paar schooljaren zover is. Van ouders op de 
Toermalijn zijn weinig reacties gekomen via directie zelf, een aantal ouders hebben 
aangegeven dat ze blij zijn dat dit nu al opgepakt wordt.  

 


