
Agenda MR-vergadering  

 

Datum:  Maandag 29 november 2016 

Tijd:   19.30u 

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:  Ron v Geffen, Marga Heijnemans, Prisca Thijssen 

    

Notulist: Henk Kehrens  

Voorzitter: Ramon Poels  

Aanwezig:      Paula Scheffer, Ramon Poels, Corrie Zegers, Roy Coenemans, Jinny 

Geurtz.   

 

Afwezig:    

 

1. Opening. 

Ramon opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. 

2. Ingekomen Post 

Ramon kijkt de post na op ingekomen post voor de MR; dit wegens ziekte van Lily van der 

Lans op de administratie. 

Mail ontvangen van R. Opstals: arbeidstijden. Ze had vragen over de afgesproken pauze ’s 

middag. Kan de werkgever de pauze opleggen? Overlegmodel geeft aan dat je samen kunt 

overleggen (meerderheid telt). Teambreed kan het worden ingebracht en over worden 

gestemd. Op het einde van het schooljaar wordt dit in de evaluatie van het overlegmodel 

meegenomen. 

 

3. Notulen MR-vergadering dd. 26- 09 - 2016 

 

Algemeen: notulen die goedgekeurd zijn worden door Henk op de site gezet. 

Geen op- en of aanmerkingen. De notulen worden vastgesteld. 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

PO Weert 

Prisca had geen aanvullingen. 

 

VO: Weert: Vergadering geweest, Chrit was afwezig. In eerdere vergaderingen werden 

slechts lopende zaken besproken.  

 

PO Roermond: 

Ramon vraagt na. 

 

VO Roermond 

Ramon vraagt na aan Leonie. 

 

SOL/gemeente 

Er zit nu niemand meer bij. Anja zou ons wel op de hoogte brengen bij interessante zaken. 

 

Nevenvestiging Palet Weert  

De Mixgroep heeft een video samengesteld. Deze geeft goed weer hoe het arrangeren 

verloopt tussen ZML en SBO.  

 



4.Mededelingen vanuit de directie 

Zie aantekeningen van Ramon. 

 

5.Mededelingen vanuit de oudercommissie 

1 extra lid erbij, de moeder van Sanne Bernard: Esther Timmermans 

 

6. Mededelingen vanuit de GMR 

Vervangingsbeleid: geen nieuw beleid ingezet. De scholen moeten zelf zorgen voor de 

vervangers en deze benaderen. Er is wel een jaarbudget per school beschikbaar. 

 

7. Mededelingen: 

Ramon: Huisregelement MR. Dit wordt geactualiseerd en op de portal geplaatst. 

 

 

8. OC.  
Er is een nieuw lid bij de OC gekomen. 

Er wordt weer een paaseierenactie ondernomen. 

 

9. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

Informatie vanuit de 

samenwerkingsverbanden 

   

SOL/gemeente    

Statuten MR    

MR regelement Ramon updaten Plaatsen op de 

portal 

 

10. Rondvraag 

Vraag over de begroting van de Maaskei. Waar is instemming, advies recht over. De 

begroting loopt volgens het schooljaar. 

Schoolplan; wanneer komt dit ter bespreking in de MR? 

De video van de mixgroep wordt nog getoond. Geeft goed beeld van het arrangeren tussen 

SBO en ZML. 

 

11. Sluiting 

 

Volgende MR vergadering: 23 januari 2017 

 

 

 

 


