
Notulen  MR-vergadering  

 

Datum:  Maandag 19 juni 2017 

Tijd:   19.30u  

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:  / 

    

 

    

 

1. Opening:  

2. Ingekomen Post: MR magazine:  

3. Notulen MR-vergadering maart 2017:  
Vakantierooster is aangepast.  

Studiedagen zijn nog niet ingepland. 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

 

VO Weert: 

 

PO Roermond: 

VO Roermond:  

 

PO Weert:  

Meerjarenbegroting besproken. 2021 wordt geschat aan de vereveningsopdracht te voldoen. 

Communicatie is besproken. Extern bureau heeft analyse gemaakt en voorstel is gedaan. 

Prisca gaat dit oppakken. Website wordt o.a. aangepakt en nieuwsbrief wordt opgezet. 

 

Nevenvestiging Palet Weert  

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn alle SO-leerlingen (2 groepen) gesitueerd in Weert op het 

Palet. 

Het VSO wil in de toekomst ook naar Weert. Gesprekken met de gemeente zijn bezig. 

ZON-groepen blijven in Heel, ook in combinatie Haelen. 

 

4.Mededelingen vanuit de directie:   

-De open dag kwam dit jaar te vervallen. De familiedag is georganiseerd voor de groepen SO- 

en ZON-groepen en zal komende woensdag 21 juni plaatsvinden op school. 

- Het inspectieverslag is binnen. Henk en Peter gaan dit verslag bekijken en hierna volgt het 

definitieve verslag. 

- Begroting 2017-2018: is vastgesteld.  

- Vanaf het nieuwe schooljaar zal Peter vd Laar taken over gaan nemen van Henk Kehrens.  

- Statutenwijziging 

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft na goedkeuring/instemming van Raad van Toezicht, 

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad, ManagementTeam en de Nederlandse 

Katholieke School Raad haar statuten gewijzigd. De meest relevante wijzigingen zijn het 

officieel wijzigen van onze stichtingsnaam en het wijzigen van de grondslag.  

Deze is voor alle scholen gewijzigd van Rooms Katholiek naar Algemeen Bijzonder.  

De grondslagwijziging komt voort uit onze overtuiging dat Onderwijsgroep Buitengewoon 

onderwijs geeft en verzorgt op een grondslag die uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle 



levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Met andere woorden; onze scholen 

zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid naar geloof of levensbeschouwing. 

Bij het verwezenlijken van onze doelstellingen laten we ons leiden door algemeen 

aanvaardbare normen en waarden vanuit verschillende levensbeschouwingen. Deze Algemeen 

Bijzondere grondslag sluit beter aan bij onze eigentijdse houding en de dagelijkse praktijk in 

het speciaal onderwijs in de regio.  

Inhoudelijk zal er weinig veranderen. Onderwijsgroep Buitengewoon en haar scholen en 

diensten verzorgen het onderwijs immers al een hele tijd vanuit deze zienswijze. De wijziging 

heeft dus ook geen gevolgen voor de manier van lesgeven en de inhoud van het 

lesprogramma. 

 
5: Jaarplan MR: te behandelen stukken: 

 

 Jaarrekening: (Informatierecht) 

Ramon vraagt de jaarrekening op. 

 Rooster vrije dagen & studiedagen 

 Evaluatie MR 

 Schoolgids    

Stichtingsbreed is deze half juni klaar.   

 Vaststellen: formatie plan 

 Vaststellen: scholingsplan 

-DIM 

- onderwijsconcept: “Zo doen we dat”  
                                              

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

1. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter doen jaarlijks 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.  

 

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek besproken. 

Ouders gaven aan dat de vragenlijst erg lang was.  

 

6. Mededelingen vanuit de GMR 

Zij hebben ook vandaag vergadering. 

 

7. Mededelingen: 

 

8. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

    

SOL/gemeente    

Jaarrekening Ramon Jaarrekening 

opvragen (Mail 

Miranda Smits) 

 

Notulen Ramon/Henk   

 

9. Rondvraag: 



Marga: Neemt komend schooljaar afscheid. Nieuw personeelslid MR? 

Roy: Neemt afscheid van MR. Liv gaat na de vakantie naar een andere school. 

 

Nieuwe data: 

 

Welke dag is voor het komend jaar de meest ideale vergaderdag ? Nieuwe datum eerste 

vergadering plannen 

 

Eerste vergadering nieuwe schooljaar: maandag 25 september 19.30 uur. 

Ramon doet een voorstel voor de komende 5 vergaderingen. 

 

 

10. Sluiting 


