Medezeggenschapsraad De Toermalijn
Notulen MR 18 december 2017
Aanwezig: Bert, Kim, Linda, Antoinette, Manon
1) Notulen
• Zoals afgesproken zijn de notulen na goedkeuring via de mail op de site geplaatst.
2) Ingekomen post
• niets op de mail
• twee informatie blaadjes over MR in het postvak
3) Mededelingen directie
• De kinderen die muziek maken bij Soli zullen tijdens het binnenlopen naar het kerstdiner optreden met het liedje jingle bells.
• Na de kerstvakantie beginnen de orkestrepetities. Die zijn om de paar weken op
donderdag van 14 tot 14.30, dus voor de reguliere lessen.
• In januari begint het nieuwe thema van 4xwijzer
• In maart is er een hele dag studiedag over oa de vreedzame school, om dit weer
meer onderdeel uit te laten maken van de hele school
• In januari is er een proef met Sportfever Zij gaan twee keer in de week activiteiten
aanbieden tijdens het overblijven op het grote plein
• Zwangerschapsvervanging
o groep 5 krijgen de juffen Ariane en Noekie
o groep 3 krijgen naast Linda Helene erbij.
o Erwin van Schaik zal de gymnastieklessen van Kim overnemen tijdens
haar verlof
4) Huisvesting
• De gemeente vindt het dat gebouw van de Toermalijn voldoet. Het lastige is dat
er een hiaat zit in de verantwoordelijkheid voor schoolgebouwen. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het onderhoud en de gemeente voor nieuwbouw. Voor een
duurzame verbouwing is niets vastgelegd. Daarnaast zijn er plannen om in 2019 de
onderwijshuisvesting te herzien. De vraag is nu op welke manier we de gemeente
kunnen bewegen om toch in actie te komen. (zonder hun advies op te volgen om
het gebouw dan maar te laten ‘verloederen’ tot nieuwbouw de enige optie is.)
Overigens is nieuwbouw niet in het belang van de kinderen, er komt namelijk dan
minder ruimte per kind, omdat de eisen veranderd zijn.)
• 1 februari komt de nieuwe bestuurder van Atlant in dienst, we houden dit punt
voorlopig op de agenda.
7) Tevredenheidsonderzoek
• In het voorjaar van 2018 zal dit weer plaatsvinden door hetzelfde bedrijf als vorige
keer (twee jaar geleden). We zouden graag zelf wat vragen willen toevoegen aan
de standaard vragenlijst, o.a. over huisvesting. Bert vraagt na of dat mogelijk is.
8) Begroting
• De begroting is besproken, geen bijzonderheden. Volgende keer op de agenda;
kwartaalrapportage en afrekening 2017
9) Rondvraag

•

Afwezigheid Kim bij de Mr. Kim is half juni terug, de tussentijdse MR-vergaderingen
zal Linda alleen zijn namens de leerkrachten. Mocht er een onderwerp zijn waarbij
het wenselijk is dat er twee afgevaardigden zijn zal Danielle gevraagd worden om
aan te schuiven.

Actielijst
• Bert navragen of we zelf vragen kunnen toevoegen aan het tevredenheidsonderzoek
• Antoinette en Manon maken een plan voor aftreden en toetreden mr-leden
• Linda vraagt Danielle of zij eventueel wil aanschuiven bij de mr als er onderwerpen
op de agenda staan waarbij het prettig is dat er twee leerkrachten aanwezig zijn.

