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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE
PERIODE:
16 + 21 februari: rapportage-gesprekken
23 februari: Carnaval op de hele dag
24 februari: Studiedag – kinderen zijn vrij
25 feb. t/m 5 maart: VAKANTIE

INHOUD:
1. Inschrijven broertjes en zusjes
2. Bijzonder verlof
3. Handvaardigheidscircuit
4. Nieuws OR en MR

1. Inschrijven broertjes en zusjes
De afgelopen periode hebben veel nieuwe gezinnen gekozen voor de
Toermalijn. Ontzettend fijn en het voelt als een bevestiging dat we het
goed doen en dat de Toermalijn gewoon een goede school is, waar hard
gewerkt wordt en goede resultaten worden geboekt.
Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor schooljaar 2017-2018?
Doe dit dan zo spoedig mogelijk. Dan kunnen we alvast vooruitkijken naar
het nieuwe schooljaar.
Met elkaar zullen we blijven staan voor onze missie:

“Stralend en vol vertrouwen, samen aan een kleurrijke toekomst bouwen!”
2. Bijzonder verlof
Regelmatig ontvangen wij per mail de vraag of we bijzonder verlof willen geven.
Op onze website vindt u hier de regels betreffende verlof en een aanvraagformulier. Dit
formulier kunt u dan invullen als u aan de voorwaarden voldoet en bij onze administratie
inleveren.
Wij moeten ons als school houden aan de wettelijke regelgeving.
3. Handvaardigsheidscircuit
Vandaag hebben wij het 2e handvaardigheidscircuit afgesloten. De kinderen hebben met behulp
van enthousiaste ouders weer deel kunnen nemen aan diverse workshops. Dank aan alle ouders
die hebben geholpen. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest! Foto’s daarvan vindt u dit
weekend op onze website!
Het 3e en laatste circuit vindt plaats op 31 maart en 12 en 19 mei. Heeft u nog een leuk idee om
een workshop te leiden of wilt u mee helpen?
Dan kunt u zich opgeven bij juf Mira : mevers@toermalijn.net
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4. Nieuws OR en MR
Zonder ouders geen school ! Dat is logisch.
Daarnaast valt of staat een school bij de hulp die ouders bieden.
Tijdens allerlei excursies en feesten kunnen wij niet zonder de hulp
van ouders. Op de Toermalijn zijn we verwend met zoveel ouders
die hulp bieden.
De Toermalijn heeft ook een Ouderraad (de OR) en een
Medezeggenschapsraad (MR). Deze ouders doen vooral dingen
‘achter de schermen’ en zijn daardoor minder zichtbaar. Het werk
wat zij doen is echter van groot belang. Wat ze zoal doen, leest u
hieronder en wellicht is het ook iets voor u !
Dank aan alle ouders die op welke manier dan ook iets voor de
Toermalijn doen.
WIJ ZIJN DAAR BLIJ MEE !!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Mirjam Wetzels en Leon van der Kevie

OR zoekt enthousiaste vader!
Op het moment van inschrijving van uw kind(eren) op de Toermalijn bent u als
ouder lid van de oudervereniging. De oudervereniging wordt bestuurd door de
ouderraad (OR).
De OR organiseert niet les gebonden activiteiten, vervult een signaalfunctie en
probeert de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van de Toermalijn te
vergroten. Daarnaast ondersteunt de OR het docententeam van de Toermalijn
bij de organisatie van tal van activiteiten die buiten het onderwijskader vallen. Bijvoorbeeld
festiviteiten voor de kinderen (Sinterklaasfeest, Kerstfeest, afscheid groep acht, Paasfeest,
kleuterfeest, openingszondag, grabbelton, etc.). Tevens worden er activiteiten met een informatief
karakter voor ouders georganiseerd (jaarlijkse thema avond).
De OR vergadert één keer per 2 maanden. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Aan het
begin van ieder schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden . Hierin wordt verantwoording
(organisatorisch en financieel) aan de leden van de oudervereniging afgelegd.
Wegens het aftreden en toetreden van leden heeft er een verschuiving plaatsgevonden, daarom zijn
we op zoek naar een enthousiaste vader die zich graag bij ons wil aansluiten! Hiervoor kan men zich
melden bij de OR via toermalijn.ouderraad@gmail.com

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een bij de wet geregeld inspraakorgaan, waar
leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Op de Toermalijn bestaat de MR
uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Op elke school worden belangrijke beslissingen
genomen.
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Op beleidsmatig niveau heeft de MR namens ouders en personeel, afhankelijk van het onderwerp,
instemmingsrecht of is adviesvaardig. Dit betreft bijvoorbeeld; huisvesting, personeelsbeleid,
aannamebeleid, begroting en kwaliteit van het onderwijs. Dit jaar is een start gemaakt met het
thema ouderbetrokkenheid.
De MR kan ook zelf het initiatief nemen om een voorstel in te dienen bij de schoolleiding. De
schoolleiding is altijd eindverantwoordelijk voor de beslissingen.
Naast de reguliere vergaderingen komt de GMR regelmatig bij elkaar.
De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die geformeerd wordt uit leden van de
MR van ‘de Toermalijn’ en collega-school ‘de Zevenster’.
Wilt u actief meedenken over – en inspraak hebben op bijvoorbeeld het schoolbeleid? De MR staat
open voor algemene vragen of suggesties met onderwerpen ter behandeling. Op die manier kunnen
we ons samen inzetten voor een optimale schoolsituatie. . De MR vergadert circa 1x in de twee
maanden. De eerst volgende vergadering staat gepland op 12 april 2017. Gasten zijn welkom bij het
openbare gedeelte van de vergadering. Wilt u graag een vergadering bijwonen dan graag van te
voren aanmelden via mrtoermalijn@yahoo.nl
Nieuws vanuit de MR, vacature:
De leerkrachten welke zitting nemen in de MR worden door het team voorgedragen. De ouders
worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen en zich
verkiesbaar stellen.
Aan het einde van schooljaar 2016/2017 loopt de termijn af van de voorzitter in de MR, Karin van de
Steeg. Zij heeft aangegeven haar termijn van drie jaar te willen verlengen met minimaal 1 jaar. Graag
vernemen wij of er daarnaast ouders zijn die tevens geïnteresseerd zijn in de vacature en zich naast
Karin van de Steeg verkiesbaar willen stellen voor de openstaande vacature. U neemt dan voor 3 jaar
deel in de MR waarbij er een basiscursus MR wordt gevolgd. Hieruit krijgt u informatie betreft de
rechten en plichten van de MR. Bij meerdere gegadigden zal er een verkiezing worden uitgeschreven.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 1 van de MR leden; Karin van de Steeg, Daniel Klok of
Ingrid te Brake. Bij interesse kunt u zich voor 23 maart a.s. aanmelden via mrtoermalijn@yahoo.nl
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