
Conceptnotulen:  MR-vergadering  

 

Datum:  Maandag 27 maart 2017 

Tijd:   19.30u  

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:  / 

    

Notulist:  Marga Heinemans 

Voorzitter:  Ramon Poels 

Aanwezig:   Prisca Thijssen, Jinny Geurtz, Corrie Zegers, Roy Coenemans, Ron 

van Geffen, Paula Scheffer 

Toehoorder: Henk Kehrens  

 

Afwezig:    

 

1. Opening: Vermelden nieuwe voorzitter/ nieuw lid voor PMR 

Kort huishoudelijk reglement besproken. 

2. Ingekomen Post: MR magazine: Er zitten enkele nieuwe informatiestukken in de 

roulatiemap. Deze kan vanaf nu weer rondgaan. Prisca neemt als eerste de map mee. 

3. Notulen MR-vergadering januari 2017: Goedgekeurd. Henk zet op de site. Marga 

op portal. 

 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

 

VO Weert 

- Werven nieuw ouderlid voor de OPR VO Weert: Vooralsnog zijn er bijeenkomsten 

gecombineerd met het PO, deze zal Prisca sowieso bijwonen. We blijven in de gaten 

houden hoe dat zich ontwikkelt.   

- Prisca vertelt wat lid OPR inhoudt. Liefst een ouderlid voor VO.  

Prisca vraagt na. 

PO Roermond: 

VO Roermond: --- 

PO Weert: laatste vergadering 15 maart. Meerjarenbegroting op agenda. Globaal 

doorgenomen.  

Kwaliteitszorg: systeem in ontwikkeling. Voor samenwerkingsverband.  

Communicatie: Plan van aanpak gemaakt. O.a. website PO en VO.  

Naam “Centroz” komt te vervallen. Krijgt nieuwe naam. PO en VO aparte naam of 

gezamenlijk? 

 

Nevenvestiging Palet Weert  

Personele bezetting loopt goed. Samenwerking met Palet verloopt goed. Er is een video om te 

zien hoe de praktijk verloopt.  

Nicole W. gaat met voorjaarsvakantie met verlof.  

 

Samenwerking groep Palet en groep SO wordt bekeken.   

 

4.Mededelingen vanuit de directie:   



-Er zijn 3 korte video’s gemaakt over lessituaties op de Maaskei en deze zijn onlangs 

gepresenteerd. Een korte impressie van alle scholen binnen de stichting is op eenzelfde wijze 

gemaakt. Deze zijn geplaatst op de sites van de andere scholen. 

Ook van een ouder is een reactie gekomen op een van de video’s van de Maaskei en dit komt 

in de nieuwe nieuwsbrief. 

-4 studiedagen voor directie over onderwijskundig leiderschap. 

Er worden o.a. tips vanuit de inspectie gegeven in het kader van het aankomende bezoek. 2 

studiedagen zijn geweest. Volgende keer komt de zorgcyclus aan de orde. Dit wordt door 

iedere school gepresenteerd. 

-Mail gekregen over oudertevredenheidsonderzoek. Ouders hebben 3 weken de tijd om dit in 

te vullen. Ook leerlingen van het VSO hebben ,zo mogelijk, enquête ingevuld. Resultaten zijn 

nog niet bekend. 

 

5: Jaarplan MR: te behandelen stukken: 

 

 Concept vakantierooster: 

We houden het rooster van Midden- Limburg aan. De meivakantie wijkt dus af met 

Noord-Limburg. 

Afhankelijk van deze uren, worden de studiedagen bepaald. 

 

MR is hiermee akkoord. 

 

 Veiligheid/ gezondheid: RIE en ziekteverzuim. 

-Onderzoeksrapport luchtkwaliteit is gehouden op de Maaskei. Voor 2 klassen wordt 

gekeken wat beste oplossing is voor verbetering luchtkwaliteit ( geen dauerluftung 

mogelijk in 2 lokalen). 

-RisicoInventarisatie: lijst van maatregelen. Deze wordt regelmatig gecontroleerd. Er 

is een werkgroep van 4 personen die deze controle uitvoeren. 

-Veiligheidsplan met documenten beschikbaar.  

-Gemeente Maasgouw heeft contact gezocht met Maaskei om zicht te krijgen op de 

stand van zaken ten aanzien van een aantal veiligheidsaspecten. 

-Door ziekte en zwangerschap zijn er verschillende personele wisselingen geweest.  

 

 Jaarverslag MR : zoals vermeld in artikel 9 Communicatie en informatie:  

1. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter doen jaarlijks in de maand februari 

schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad. Dit verslag 

behoeft de goedkeuring van de raad.  

2. Na goedkeuring plaatst de voorzitter van de MR het jaarverslag op de portal.  

 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR 

Maandrapportage van GMR : 

Hierin info over leerlingenaantal, leerlingprognose, ziekteverzuim binnen de stichting ed. 

 

7. Mededelingen: 

 

MR Startbijeenkomst 20 april in Roermond 

 



Op 20 april 2017 kunnen uw MR-leden deelnemen aan de bijeenkomst MR-Start in Roermond. Deze 
korte startcursus laat de nieuwe leden van de medezeggenschapsraad kennismaken met de rol en 
positie van de MR en is als opfriscursus ook geschikt voor zittende MR-leden. De bijeenkomst duurt 
van 19.30 tot 22.00 uur. 

Wilt u deze e-mail doorsturen aan uw MR-leden? De cursus is bedoeld voor alle MR-leden, dus zowel 
de ouder- als de personeelsgeleding.  
 
Met MR-Start kunnen uw MR-leden, dichtbij huis, belangrijke kennis opdoen over de mogelijkheden 
van medezeggenschap. In één avond leert u de rechten en plichten van de MR kennen. Niet vanuit 
een theoretisch verhaal, maar toegespitst op wat u in de praktijk tegenkomt. 

Aan bod komen in ieder geval: 

 
• de verplichtingen in het medezeggenschapsreglement en -statuut; 
• de instemmings- en adviesbevoegdheden van de geledingen; 
• het jaarplan. 
 

Ramon neemt deel. Wie verder deel wil nemen kan mailen naar Ramon. 

 

8. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

    

SOL/gemeente    

    

    

 

9. Rondvraag: 

In nieuwsbrief wordt datum van vergadering MR vermeld. 

 

Nieuwe data: 

 

19 juni, laatste van dit schooljaar. 

 

10. Sluiting 


