
Notulen MR-vergadering  

 

Datum:  Maandag 25 januari 2016 

Tijd:   19.30u 

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:  Roy Coenemans 

    

Notulist:  Marga Heinemans 

Voorzitter:  Marga Bosmans 

Aanwezig:   Ramon Poels, Corrie Zegers, Prisca Thijssen, Anja Kloppenburg, 

Leonie Verijdt, Jinny Geurtz, Ron van Geffen,  Henk Kehrens.  

 

Afwezig:    

 

1. Opening 

2. Ingekomen Post 

Het laatste MR- blad wordt gescand en gemaild naar alle leden. 

 

3. Notulen MR-vergadering dd. 02-12-2015 

Aanvullen bij SOL: zijn er vrijwilligers die zich willen aanmelden? Misschien vermelden in 

nieuwsbrief. 

Oudercommissie : Nieuw aangemeld lid heeft zich weer afgemeld. 

OR moet OC zijn. 

Notulen die goedgekeurd zijn worden door Henk op de site gezet. 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

PO Weert 

Willen anders gaan optreden. Thijs Stroecks kwam vertellen en leden luisterden. Nu meer 

participerende rol. Pas na uur vergaderen sluit Thijs aan.  

 

- OPR leden sturen praktijkvragen door aan elkaar. Ook vragen van school zijn welkom. 

- Activiteitenplan voor volgende jaar.  

 

Verdere info:  

Binnen het SO. 

Cat. 1:110 leerlingen 

Cat 2: 7 leerlingen 

Cat. 3:14, stijging 5 leerlingen per 1 okt. 2014 

 

 

VO Weert door Femke Egelmeers 

Met name gehad over SOP’s. 

Wij moeten ons SOP meer actualiseren. Meer wat betreft welke leerlingen we niet kunnen 

bedienen. 

KEC: bouw moet begin 2018 klaar zijn. 

Krijgen weer inspectie op bezoek. 

Gesproken over categorie 1 en 3 leerlingen. Langzamerhand worden hiervoor zelfde criteria 

gebruikt (landelijk). 

 

 



 

PO Roermond: 

Leonie mailt nogmaals naar contactpersoon. 

 

VO Roermond 

Gehad over scholingsaanvragen. Waar is de vraag naar, waar is budget voor? 

Vraag in Roermond: op gebied van autisme. 

Inspectie weer op bezoek (in maart). 

Ook gekeken naar aansturing van het samenwerkingsverband. Ze gaan dit model evalueren. 

Er zit geen ouder meer in deze OPR. Inspectie wil graag 8 ouders cq leerlingen spreken. 

Volgende vergadering 16 feb. 

 

 

SOL/gemeente 

Geen vergadering meer geweest. 

 

Nevenvestiging Palet Weert  

Er komt weer een leerling bij. Totaal 8. 

 

Na schooljaar 2016-2017 aansluiting bij andere stichting in Weert.  

BSO in Weert: nog niet duidelijk. 

 

4.Mededelingen vanuit de directie 

- Bevindingen werkdrukscan. 

Staat op agenda komende teamvergadering. 

Alle scholen binnen OGB hebben hier info over gehad.  

Doel: verzuim naar beneden te krijgen. (van 8 naar 6%) 

Werkdrukscan levert gegevens op. Daaruit komen actiepunten.  

Gericht op leerlingen, taken (vooral gericht op opbrengstgerichtheid) en organisatie. 

  

- Aantal leerlingen in VSO: binnen het hoogste niveau zijn sommige leerlingen gebaat met 

certificaten. Volgen dan arrangementen bij PRO. Wij hebben ons georiënteerd in Weert. Er 

wordt gezocht naar mogelijkheden. Er is nu een project wat onderzocht heeft hoeveel 

leerlingen zo’n arrangement kunnen volgen.(4 leerlingen) Er is een bezoek gebracht in Weert 

(Kwadrant) en PRO komt hier op de Maaskei. Kan een leerkracht van daar hier les geven en 

andersom? De toekomst zou kunnen betekenen dat we met VSO- leerlingen naar Weert gaan. 

PRO heeft info avond gepland op 2 febr.  

 

Ook in beginfase: er wordt bekeken of er een samenwerking kan komen tussen aantal SO-

leerlingen met de Tump (SBO). 

 

-MEE op weg: gaat om leerlingen die woonachtig zijn in Leudal. 

Traject van MEE: met of zonder begeleiding reizen.  

Ouders konden zich aanmelden en krijgen info van MEE over dit traject. 

 

-Adelante heeft contact op genomen om info- avond te houden. Willen woontrainingscentrum 

openen in Roermond. Welke woonsituatie past bij de leerling.  

 

-Respect: bakstenen gemaakt door leerlingen. Elke school heeft pestcoördinator. 

Komt ook een brievenbus om iets te vragen of kenbaar te maken. 



 

 

5.Mededelingen vanuit de oudercommissie 

Er worden 4 extra leden gezocht voor OC. Er zijn nu 5 OC-leden.  

Komende woensdag koffieochtend. 3 opgaven. 

Voorstel om vrijwillige ouderbijdrage over te dragen aan OC. 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR 

Nieuwe directeur Raymond in het Veld 

 

Per 1 januari salarisadministratie onder eigen beheer. 

Medewerkers-tevredenheidsonderzoek ter sprake geweest. 

 

7. Mededelingen: 

- Inspectiebezoek: 2 daags bezoek eind februari. 

 

8. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

Informatie vanuit de 

samenwerkingsverbanden 

   

SOL/gemeente    

Statuten MR    

    

 

9. Rondvraag 

Henk: vensters op de kaart (scholenopdekaart.nl) geeft info over de Maaskei. Instrument voor 

ouders om een schoolkeuze te maken. 

 

Prisca: w.b. oudercommissie. Idee om ouders te vragen om in te schrijven voor activiteiten het 

komende jaar. Dit ook ter ontlasting van ouders binnen OC. 

Misschien melden in de nieuwsbrief.  

 

Anja: zij bedankt voor de fijne samenwerking. 

 

10. Sluiting 

Afscheid Anja Kloppenburg en Leonie Verijdt. 

 

Volgende MR vergadering 

Donderdag 10 maart 19.30 uur. 

 

 

 

 


