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  MR Notulen 
 
Datum: dinsdag 1 juni 2021 
Tijd: 19:45 – 21:15 uur via Teams 
 
Aanwezig: Aad (o), Eefje (o), Gladys (o), Maud (p), Arianne (p), Linda (p), Carla (dir) 
 
Voorzitter: Arianne 
Notulist: Maud 
 
1. Vaststellen van de agenda 

Linda vraagt of er nieuwe aanmeldingen zijn voor verkeersouders. Nee, na het laatste bericht in 
het informatiebulletin niet. Carla heeft ouders ook persoonlijk benaderd. Op een aantal 
middagen zouden wij nog aanvulling willen hebben (maandag, donderdag en vrijdag). 
 

2. Ingekomen post 
De GMR-notulen wordt doorgestuurd door Linda. Carla geeft een toevoeging over de 
beschrijving van de NPO-gelden in deze notulen. Bij de verdeling van de NPO-gelden wordt naast 
het leerlingaantal per school ook gekeken naar het leerlinggewicht (mate van zorg), dit is 
onderling met directeuren binnen de stichting zo afgesproken. De Toermalijn zal daardoor op 
basis van leerlinggewicht minder geld per leerling krijgen dan bijvoorbeeld De Zefier. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
De aanpassingen in de notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en worden op de 
website geplaatst. 

 
4. Mededelingen directie 

NPO-gelden 
Carla deelt met ons het concept plan voor het inzetten van de NPO-gelden. Schoolbreed wordt 
een schoolscan gemaakt, dit doen wij op De Toermalijn al tweemaal per jaar (Big5, 
groepsbesprekingen) en kan hiervoor gebruikt worden. In de schoolscan wordt gekeken naar 
leeropbrengsten en naar ontwikkelingen op andere gebieden (sociaal emotioneel, 
groepsontwikkeling, werkhouding, enz). Deze schoolscan brengt in beeld welke groepen, 
leerlingen of vakgebieden opvallend zijn na twee periodes van thuisonderwijs. Op de studiedag 
van 14 juni wordt dit in kaart gebracht met alle teamleden. 
Naar aanleiding van deze schoolscan worden vanuit een ‘menukaart’ keuzes gemaakt om de 
NPO-gelden passend voor De Toermalijn in te zetten. Deze keuzes worden in overleg met het 
team gemaakt. Wanneer deze duidelijk zijn zal de MR om instemming worden gevraagd. 
 
Formatie 2021-2022 
Volgend schooljaar krijgen wij 13 groepen (+1 t.o.v. dit schooljaar). Deze groepen kunnen onder 
andere bemand worden met een deel van de NPO-gelden. De twee kleine groepen 7 (volgend 
schooljaar groepen 8) kunnen hierdoor ook behouden worden. 
Er gaat een groot aantal leerlingen van groep 2 naar groep 3 gaan. Dit zal ervoor zorgen dat er 
meer dan één hele groep 3 gevormd zal worden. Mogelijkheden zijn: een combinatiegroep 3/4 
of een vorm van groep doorbrekend werken in groep 3 en groep 4. Ons leerlingaantal blijft 
verder stabiel, we groeien 10 leerlingen (t.o.v. van oktober 2020). 
Carla deelt de formatie met groepen en leerkrachten, ouders krijgen hierover in de week van 14 
juni bericht over. 
 

5. Mededelingen MR en GMR 
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Geen mededelingen 
 
  
6. Jaarplanning 

Goede Vrijdag stond in de jaarplanning niet als vrije dag, maar de MR gaat akkoord om deze dag 
alle groepen vrij te geven. Carla vraagt nog of Goede Vrijdag binnen Atlant wel of geen vrije dag 
is.  
 
Vrije kleuterdagen 
Door vraag vanuit ouders zijn er volgend schooljaar 5 vrije kleuterdagen i.p.v. 10. Deze zijn 
gezamenlijk ingepland op: 10 september, 12 november, 24 december, 28 januari en 25 maart. 
 
MR-vergaderingen 
De vergaderingen van de MR staan gepland op: 3 september (informeel), 21 september, 22 
november, 10 februari, 13 april, 14 juni en 1 juli (informeel). 

 
7. W.v.t.t.k. 

- 
 
8. Rondvraag 

Geen rondvraag 
 

 
Dit was de laatste MR-vergadering van dit schooljaar. De volgende vergadering staat gepland op 
dinsdag 21 september 2021. 
 


