
Notulen MR-vergadering  

 

Datum:  Maandag 13 juni 2016 

Tijd:   19.30u 

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:  Roy Coenemans 

    

Notulist:  Marga Heinemans 

Voorzitter:  Marga Bosmans 

Aanwezig:   Corrie Zegers, Ramon Poels, Prisca Thijssen, Jinny Geurtz, Ron 

van Geffen,  Henk Kehrens.  

 

Afwezig:    

 

1. Opening 

2. Ingekomen Post 

MR bladen worden om de beurt doorgelezen en interessante stukken worden gescand en 

gemaild. 

3. Notulen MR-vergadering dd.07-04--2016 

 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

PO Weert 

- Dhr. Derks (bestuurslid samenwerkingsverband) geeft samen met Peter van de Laar een 

toelichting op het herziene Ondersteuningsplan. Geeft toelichting op veranderingen die 

ontstaan binnen het Passend Onderwijs: in de samenleving speelt eigen kracht een grote rol. 

Beweging die we willen maken: niet probleemgericht werken maar oplossingsgericht. We 

willen geen verantwoording hebben maar verantwoordelijkheid nemen. Geen professionele 

bureaucratie maar ondernemende professionals. We gaan steeds meer toe naar gerichte 

afspraken tussen ouder, kind en professional. Sterke basis, steun waar nodig en speciaal als 

het moet. Wat het kind nodig heeft moet leidend zijn t.o.v. we te bieden hebben. 

- op www.passendonderwijs.nl staan landelijke data (bijv. contactgegevens en in-, door- en 

uitstroomgetallen, en andere kengetallen van alle 152 samenwerkingsverbanden). Hier kunnen 

we ons samenwerkingsverband vergelijken met andere samenwerkingsverbanden. Het is de 

bron-informatie van waaruit je ontwikkelingen kunt opmaken. 

 

VO Weert 

- Werven nieuw ouderlid voor de OPR VO Weert. De moeder van Martijn Kloppenburg 

heeft inmiddels afscheid genomen.  

 

PO Roermond: 

Zit 1 ouder van de Herman Broere. Proberen dit contact te leggen/onderhouden. 

 

VO Roermond: 

Ondersteuningsplan is bekeken en goedgekeurd. 

Procedure voor tlv aanvraag en duur tlv is bekend. TLV’s worden afgegeven tot 18 jaar. 

De OPR-leden krijgen nu een vergoeding. 

 

 

http://www.passendonderwijs.nl/


SOL/gemeente 

Geen bijzonderheden 

 

Nevenvestiging Palet Weert  

Met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe leerling. 

 

4.Mededelingen vanuit de directie 

- Nieuwe site van de Maaskei wordt vrijdag gelanceerd. 

- Vakantierooster en studiedagen 

Henk geeft uitleg. 

- Inspectierapport 

Conceptrapport, daarna reactie vanuit bestuur. 

Momenteel definitief inspectierapport ontvangen. 

Hierna worden ouders geïnformeerd.  

Brief van oudergeleding MR verstuurd naar inspectie. Nog geen reactie op terug. 

 

Verbeterplan is opgesteld m.b.v. CED. Dit behelst 2 jaar. Henk stuurt dit per mail. 

Op cyclisch systeem w.b. kwaliteitszorg en leerlingvolgend niveau ligt de nadruk. 

Bezoek van inspectie over een jaar. 

 

Jaarlijkse kwaliteitsanalyse (i.v.m. beoordeling meerdere scholen) vanuit bestuur. 

 

-Zwemprotocol 

Samengesteld door Multimove en Maaskei. 

Dit is bijna klaar. 

Voorstel: wordt naar MR-leden gestuurd met aantal vragen. 

 

-Peter van de Laar is 100% ziek gemeld. 

Zijn taken worden waargenomen door collega. 

 

-De samenwerking met Impuls o.g.v. arbeidstoeleiding. 

Aangedrongen op intensievere samenwerking. Start na de zomervakantie. 

 

-Laatste schooldag : alle kinderen om 13.00 u uit en afsluiting met het team. 

 

-Gesprek BSO: gekeken naar gebruik van ruimtes.  

Ook een start in Weert na de zomervakantie. 

 

-Op het moment veel langdurig zieken. Het krijgen van vervangers is moeilijk. 

 

-Voor komend jaar: 40- urige werkweek.  

Er is gekozen voor het overlegmodel. 

 

 

5.Mededelingen vanuit de oudercommissie 

Gezonde school: 

Ouders hadden verschillende meningen hierover. 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR 

Behandelde onderwerpen: 



- Bestuursformatieplan 

- Deeltijd 

- Reorganisatieplan Advies en Begeleiding 

- Mobiliteitsbeleid.  

-Arbo en veiligheid.  

De GMR heeft met alle punten ingestemd. 

 

7. Mededelingen: 

- Gezonde voeding 

Niet starten vanaf begin schooljaar. 

Maar thema-avond als “startpunt”. 

 

- Afscheid Marga B. 

Nieuw lid binnen personeel werven. Wie neemt voorzitterschap op zich? 

 

 

8. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

Informatie vanuit de 

samenwerkingsverbanden 

   

SOL/gemeente    

Statuten MR    

    

 

9. Rondvraag 

Prisca: Hoe zit het met therapieën voor de mixgroep? 

Via zorgaanbieder in eigen tijd of is het een mogelijkheid om logopedische oefeningen aan te 

bieden door eigen personeel? Verschillende opties zijn nog mogelijk, maar dit is nog niet 

duidelijk. 

Wel 2 uren per week ergotherapie mogelijk. 

Fysio vooralsnog niet. 

 

10. Sluiting 

 

Volgende MR vergadering 

Volgend schooljaar maandag 26 september 19.30 u. 

 

 

 

 


