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

 
1. Vaststellen agenda: 

• Geen commentaar 

• Lieke wordt welkom geheten. Lieke zal Linda haar rol overnemen in de MR. Linda 
haar termijn zit erop aan het eind van dit schooljaar. 

 
2. Ingekomen post/mail: 

• Er is een aanmelding van een vader voor de MR. 
 
3. Mededelingen GMR: 

• Er heeft geen vergadering plaatsgevonden van de GMR in de tussenliggende periode.  
 

4. Mededelingen directie 

• De urenberekening is door de MR akkoord bevonden per email. 

• De vragen die in de laatste MR vergadering gesteld zijn over de alternatieve 
schoolweek zijn nog niet voorgelegd omdat er nog geen vergadering met de GMR 
heeft plaatsgevonden.  

• Brief minister Wiersma (NPO-plannen): MR heeft goedkeuring moeten geven op het 
NPO-plan van de Toermalijn. Als er nieuwe plannen voor de NPO-gelden geschreven 
moeten worden dan zal Carla ook deze aan de MR voorleggen. 
 

5. Formatie: In de nieuwsbrief van 2 juni is bekend gemaakt dat het formeren van de 
groepen geen lastige klus was omdat alle groepen één groep naar boven zijn geschoven. 
Het  formatieplan is gedeeld met de MR en wordt in de week 20 juni gedeeld met alle 
ouders. 
 

6. Schoolgids: de conceptversie is gedeeld met de MR. De MR leest de conceptversie en 
geeft voor de zomervakantie feedback.  
 

7. Protocol gescheiden ouders: Het protocol is gedeeld met de MR. De MR leest de 
conceptversie en geeft voor de zomervakantie feedback.  

 
8. Herinrichting Driehuizerkerkweg: Eefje en Carla zijn naar de bijeenkomst 

(klankbordgroep Driehuizerkerkweg) geweest met de gemeente en belanghebbenden 
over de plannen voor de herinrichting van de Driehuizerkerkweg. De stoep voor de 
school wordt breder, de Driehuizerkerkweg zelf wordt overal even breed, de weg blijft 
tweerichtingsverkeer. De verwachting is dat de herinrichting in oktober 2022 zal starten. 
Dinsdag 14 juni is een nieuwe bijeenkomst, Carla zal hierbij aansluiten.  



9. Jaarplanning 2022-2023: de vrije vrijdagen voor de groepen 1-4 en de MR vergaderingen 
zijn gepland.  
  

10. Werving nieuwe MR leden 

• De oproep in de nieuwsbrief heeft geleid tot 1 aanmelding. De vader die zich heeft 
aangemeld wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering. 

• Omdat de MR op zoek is naar twee nieuwe leden worden er ouders benaderd. Als 
hieruit geen nieuwe MR leden komen dan wil en mag Eefje nog aanblijven als MR lid.  

 
11. Actielijst 

• Linda/Arianne/Maud: Persoonlijk benaderen van ouders voor de MR 

• MR: De concept schoolgids en protocol gescheiden ouders lezen en voor de 
zomervakantie feedback aan Carla en de personeelsgeleding 

• Maud/Carla: Antwoord op openstaande vragen over de alternatieve schoolweek 
delen met de MR   

 
12. Rondvraag 

• geen.  


