
Notulen MR Bespreking - Toermalijn 
11 april 2022 – 19:45-21:30 
 
Aanwezig: Aad, Gladys, Linda, Maud, Arianne, Eefje en Carla 
Afwezig: - 
 
Notulen opgesteld door Eefje 
 

 
1. Vaststellen agenda: 

• Geen commentaar 
 
2. Ingekomen post/mail: 

• Notulen GMR worden niet standaard doorgestuurd, Maud pakt dit op. 
 
3. Mededelingen GMR: 

• De GMR is verdeeld over de verandering van besluitvorming in het traject voor de 
alternatieve schoolweek. De MR’en van de pilotscholen nemen nu dit besluit en niet 
de GMR zoals eerder was aangegeven.  
 

4. Mededelingen directie 

• Corona; er zijn op dit moment soms zieke leerkrachten door griep, geen 
coronagevallen meer. Dit is echter tot nu toe op te vangen. Verder is er rust in de 
school. De nieuwe afspraken rondom halen en brengen werken goed voor zowel 
kinderen, leerkrachten als ouders. Kinderen die nu ziek zijn krijgen geen online les 
meer, zij zijn afwezig door ziekte en niet omdat ze verplicht thuis moeten blijven ivm 
de maatregelen.  

• Carla en Eefje hebben morgen een overleg met de gemeente en belanghebbenden 
over de herinrichting van de Driehuizerkerkweg.  
 

5. Alternatieve schoolweek 

• Vooraf zijn de stukken uit de werkgroep naar de MR gestuurd. De Toermalijn is geen 
pilotschool, dit wordt nog nadrukkelijk gecommuniceerd naar ouders.  
Er zijn nog vragen over de besluitvorming; de MR van de pilotscholen (9 van de drie 
besturen, dit zijn 3 scholen binnen Atlant) zijn betrokken bij de besluitvorming. Wat 
betekent dit voor de andere scholen binnen Atlant? Welke keuzes/besluiten moeten 
nog worden genomen als de alternatieve schoolweek wordt uitgerold op alle scholen 
van Atlant? En welke ruimte is er nog voor maatwerk? Carla neemt dit mee bij het 
overleg van de klankbordgroep.  
Dit onderwerp zal regelmatig op de agenda komen omdat er steeds nieuwe 
ontwikkelingen zullen zijn.  

 
6. Urenberekening/vakantierooster 

* aantal data moeten nog worden aangepast in het overzicht, volgt via de mail. Is week 
20 rondgestuurd en akkoord gegeven. 

 
 



 
7. Formatie 
* De komende weken gaat Carla met het team kijken naar de invulling van de formatie; 
welke leerkracht krijgt welke groep en hoeveel groepen komen er. Duidelijk is al wel dat de 
Toermalijn ruim in de formatie zit; alle groepen kunnen worden bemand en er is nog 
flexibele schil. De volgende vergadering bespreken we het concrete plaatje.  
 
8. MR verkiezingen 
* Lieke zal Linda vervangen in de personeelsgeleding. 
* We zoeken nieuwe ouders om Aad en Eefje te vervangen. Er komt een oproep in de 
nieuwsbrief en we benaderen persoonlijk een aantal ouders. Ook komt er een aanvullende 
oproep in de what’s app groepen van de klas. 
Na de meivakantie kan een ieder die dit wil zich verkiesbaar stellen en zullen er verkiezingen 
volgen waarbij alle ouders van school hun stem mogen uitbrengen.  
 
9. Actielijst 
* oproep nieuwsbrief werven MR leden 
* persoonlijk benaderen ouders 
* urenberekening goedkeuren via de mail   
 
10. Rondvraag 
* zitten er al kinderen uit de Oekraine op de Toermalijn? – Op dit moment nog niet, maar ze 
zijn welkom als deze vraag wel komt.  


