
Notulen MR-vergadering  

 

Datum:  Maandag 26 september 2016 

Tijd:   19.30u 

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:  Ron v Geffen, Marga Heinemans 

    

Notulist:   

Voorzitter:  Ramon Poels 

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

Paula Scheffer. 

Toehoorder: Henk Kehrens  

 

Afwezig:    

 

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

2. Ingekomen Post: MR magazine: Er wordt een nieuwe roulatiemap samengesteld die 

om tourbeurt door de MRleden kan worden ingezien.  

3. Notulen MR-vergadering 13 juni 2016 

 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

PO Weert: 10 juli 2016: Bijeenkomst.  

Begin dit schooljaar een nieuwe vergadering samen met het VO met de bedoeling om te 

kijken wat men voor elkaar kon betekenen. De overstap PO naar VO blijkt voor veel 

leerlingen moeilijk. Co de Custer is de nieuwe voorzitter. ( Heeft meerdere SWV’s in zijn 

portefeuille) Loket Passend onderwijs zal meer naar scholen toe gaan, in plaats van dat ouders 

nu het loket bezoeken. Dit zodat de mensen van het Loket Passend Onderwijs zich meteen een 

goed beeld kunnen vormen van de leerlingen. VO zal waarschijnlijk niet de 

vereveningsopdracht halen. PO waarschijnlijk nét. Men gaat meer kijken naar wat School- 

Ondersteunings-plannen kijken om na te gaan of leerlingen wél of niet op bepaalde scholen 

kunnen worden toegelaten.  

 

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.   

 

PO Roermond: 

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

achterhalen wie dit is en bij haar de notulen proberen in te zien.  

 

VO Roermond: --- 

 

 

SOL/gemeente:--- 

 

Nevenvestiging Palet Weert Nieuwe leerling is gestart. Ook heeft men nu full- time 

onderwijsassistentie. Samenwerking met Palet verloopt heel goed, zo geven beide partijen 

aan. De Mixgroep heeft inmiddels deelgenomen aan de ouderinformatieavond aldaar.   



 

4.Mededelingen vanuit de directie:   

 

Behalen van Basisarrangement is voor de Maaskei prioriteit nummer 1. Al het andere is voor 

dit jaar even “bijzaak”. O.a. het beleid op leerlingenzorg wordt aangepast. Er wordt hiervoor 

een zorgkalender samengesteld. Deze zal leidend zijn voor het vormen en inrichten van ons 

onderwijs. Het bestuur is er veel aangelegen om de kwaliteitszorg van haar scholen te 

begeleiden, maar vooral sturen en borgen. In dat licht heeft de PO raad enkele dagen 

meegekeken op de Maaskei. Hieruit is een rapport met aanbevelingen gegroeid. Deze komen 

langs de verbetertrajecten die we zelf als team hadden opgesteld. De begeleiding van het CED 

zal in deze trant voortgezet worden. De PO raad zal deze begeleiding bekostigen.   

 

BSO is voortgezet voor komend schooljaar. We voorzien een verplaatsing van de locaties in 

de nabije toekomst, meer “aan huis”.  

 

Femke Egelmeers is nog steeds met zwangerschapsverlof, haar tak wordt waargenomen door 

 

Inspectiebezoek: Na informeren van de MR dient er tevens nog informatie naar ouders te 

brengen. Deze uitleg over de uitkomst van de inspectie zal tijdens de ouder- informatieavond 

kort worden toegelicht. Een later uit te geven brief zal verdere duidelijkheid verschaffen.  

 

Binnenkort krijgen we een leerlingtevredenheidsonderzoek. Hoe dit zal worden vormgegeven 

en ingezet is vooralsnog onduidelijk.  

 

Nieuw voordeurbeleid. Middels een intercom met beeld kan de deur op afstand bediend 

worden. De deur is  dientengevolge dan ook overdag gesloten. Als mensen naar binnen willen 

kan men gebruik maken van de intercom.  

 

Peter van der Laar: Herbegint deze maand aan zijn werkzaamheden, de verwachting is dat hij 

medio december al zijn taken heeft opgevat.  

 

 

5.Mededelingen vanuit de oudercommissie: Data van nieuwe bijeenkomsten: 

 

Men wil i.p.v. koffieochtenden zich dit jaar richten op koffieavonden. Een eerste avond met 

als thema “Wonen” zal plaats grijpen op 18 januari. De OC wil gaarne nieuwe leden aan zich 

binden. Men zal daartoe een aanzet doen op de ouderavond van donderdag aanstaande. 

 

Verder bestaat vanuit school de wens om de activiteiten die zij organiseert zelf zal financieren 

d.m.v. het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage. ( “Stichting Leergeld” eventueel 

aanwenden via de gemeente voor leerlingen van ouders die minder financiële armslag 

hebben.) 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR 

1 dag formatie administratie 

 

7. Mededelingen: 

- De Maaskei komt weer in aanmerking voor schoolfruit. Tot aan de meivakantie krijgen we 

drie per week groente/ fruit.   

 



 

8. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

Informatie vanuit de 

samenwerkingsverbanden 

   

SOL/gemeente    

Statuten MR    

    

 

9. Rondvraag: 

 

Geen vragen 

 

Nieuwe data : 

 

Verdere vergaderdata op Maandag: 19:30 

28 november 

23 januari 

27 maart 

19 juni 

 

 

10. Sluiting 

 

 

 

 

 


