
Notulen MR Bespreking - Toermalijn 
10 februari 2022 – 19:45-22:00 
 
Aanwezig: Aad, Gladys, Linda, Maud, Arianne, Eefje en Carla 
Afwezig: - 
 
Notulen opgesteld door Gladys 
 

 
1. Vaststellen agenda: 

• Geen commentaar 
 
2. Ingekomen post/mail: 

• Mailbox doet het weer.  

• Geen bijzonderheden.  
 
3. Mededelingen GMR: 

• De alternatieve schoolweek is besproken. Ouders hebben hier een nieuwsbrief over 
ontvangen.  

• Er heeft een extra GMR vergadering plaatsgevonden over de alternatieve 
schoolweek.  

• De MR heeft geen notulen ontvangen van GMR. Deze wordt nagestuurd.  
 

4. Mededelingen directie 

• Alle leerkrachten hebben elkaar zoveel als mogelijk vervangen waardoor er zo min 
mogelijk klassen naar huis gestuurd zijn in de afgelopen periode. De ouders geven 
aan dat het bewonderenswaardig is dat het de Toermalijn lukt om vervanging te 
organiseren. Er is controle en tegelijkertijd is het nog steeds heel druk.  

 
5. Alternatieve schoolweek 

• Tijdslijn:  
- Half oktober directeuren overleg  
- Eind oktober zijn de teams, ouders en GRM geïnformeerd 
- November zijn de klankbordgroepen gestart (er zijn 3 

klankbordgroepen; ouders-directeuren-bestuurders)  
- Januari 2022 is de Raad van Toezicht en de GRM samengekomen. Er 

volgt nu een onderzoek naar haalbaarheid. De opdracht is op zoek gaan 
naar een alternatieve invulling van de schoolweek dat het tekort 
voldoende opvangt. Het onderzoek kent 4 onderzoekspunten: 1. 
Aanvullen, 2. Behouden, 3. Verminderen en 4. Uitbreiden.  Het 
onderzoek loopt tot de voorjaarsvakantie, daarna zullen de resultaten 
teruggekoppeld worden aan de klankbordgroepen en vervolgens volgt 
communicatie naar de directeuren, medewerkers en ouders. 
Besluitvorming ligt bij de GMR, de MR wordt geïnformeerd. 

• Er is een website met een platform waarop ouders kunnen reageren en of vragen 
kunnen stellen.  

 



6. Ouderbijdrage 

• Er is gesproken over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, 
dit blijft ook zo.  

 
7. Formatie 

• Het aantal groepen blijft gelijk. Verder geen bijzonderheden ten opzichte van de 
laatste MR vergadering.  

 
8. Verkiezingen/werving nieuwe MR leden & MR statuut  

• Het MR statuut is besproken en voorzien van een update.  

• Binnen het team wordt geïnventariseerd of er animo is voor de personeelsgeleding 
van de MR.  

• Verkiezingen en werving wordt als agendapunt voor de volgende vergadering 
meegenomen.  

 
9. Actielijst 

• De MR-mail kan weer bekeken worden.  

• Verkiezingen; zie punt 8. 

• MR statuut; zie punt 8.  
 

10. W.v.t.t.k. 

• Geen opmerkingen 
 
11. Rondvraag 

• Geen vragen/opmerkingen. 


