
Notulen MR dinsdag 16 juni 
In verband met coronatijd vergaderen we alleen met de MR (in plaats van met de hele IKC-raad), zodat we voldoende 
afstand kunnen houden van elkaar.  

Aanwezig: Lydia Sommeijer, Mascha Wijnands, Marjan Bohnenn, Wendy Henstra, Elsbeth Bakker, 
Linda Jonker (notulen). 

1. Opening en vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

2. Begroting 2020-2021, inclusief vaststellen ouderbijdrage voor schooljaar 2020/2021 

De ouderbijdrage wordt voor het nieuwe schooljaar niet verhoogd en gelijk gehouden aan dit 
schooljaar. Verder ontvangen de ouders die de ouderbijdrage hebben betaald volgend schooljaar een 
compensatie van 25 euro omdat activiteiten zijn vervallen als gevolg van Corona. Mocht de 
ouderraad een extra (kleine eenvoudige) activiteit willen invoegen, dan kan dat (in overleg).   
De directie heeft een toelichting gegeven op de begroting 2020/2021.   

3. Oriëntatie continurooster  

De directie en MR hebben op basis van informatie over welke vormen continu roosters er zijn, welke 
afspraken in het onderwijs (cao) gelden en welke ervaringen er bij andere scholen zijn, van 
gedachten gewisseld. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om in het najaar een behoeftepeiling te 
houden onder de ouders en het team. Een concept voorstel wordt door Marjan voorbereid, Mascha 
en Linda lezen hierin mee.  

4. Stand van zaken Coronatijd 

Ervaringen worden uitgewisseld, er wordt vooral stilgestaan bij wat deze tijd voor het team heeft 
betekend (en betekent) en voor de leerlingen. Eind van vorig schooljaar is een Cito afgenomen, zodat 
de leerkrachten goed inzicht krijgen in waar de meeste aandacht naar toe moet gaan in het nieuwe 
schooljaar.   

5. Stand van zaken nieuwbouw 

Het aanbestedingstraject is gestart met het opvragen van offertes. Verwachting is dat in september 
bekend is welke partij gaat bouwen. Op dat moment is ook meer duidelijk over de definitieve 
tijdsplanning.   

6. Stand van zaken IKC ontwikkeling. 

Mascha en Lydia melden dat zij hun IKC opleiding met succes hebben afgerond.  
 

7. Rookbeleid 

In de GMR is besloten dat alle scholen rookvrij worden. Voor Toermalijn geldt dat de Toermalijn al 
rookvrij is. Wel wordt de ouders opgeroepen om niet in het zicht van de kinderen te roken.   
 

8. Vaststellen nieuw vergaderrooster 

Het voorstel voor vergaderrooster wordt vastgesteld, met uitzondering van 25 mei, dit wordt 1 week 
later, 1 juni 2021.    

9. Mededelingen 
a. Directie: schoolgids/katern toermalijn stuurt Lydia per mail naar de MR leden, 

eventuele opmerkingen kunnen worden doorgegeven. 



b. MR: in het nieuwe schooljaar start een nieuw lid van de oudergeleding van de MR: 
Suzanna Marijnissen 

10. Communicatie 

De ouders worden via de nieuwsbrief geïnformeerd over compensatie van 25 euro op de 
ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast worden de ouders geïnformeerd over de 
oriëntatie continurooster, stand van zaken nieuwbouw en rookbeleid.  

11. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden vastgesteld en gepubliceerd op de website.  

 


