
Notulen MR-vergadering  

 

Datum:  Donderdag 7 april 2016 

Tijd:   19.30u 

Locatie:  Maaskei 

Afgemeld:   

    

Notulist:  Marga Heinemans 

Voorzitter:  Marga Bosmans 

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

van Geffen,  Roy Coenemans, 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. 25-01-2016 

 

 

Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 

PO Weert 

- krimp van het aantal leerlingen, flinke negatieve verevening en recent de komst van 

nieuwkomers (140, krijgen les op AZC en staan formeel ingeschreven bij basisschool Het 

Dal). 

- SBO 't Palet:  

Taakstelling 1-10-2016: 106 leerlingen 

Prognose 1-10-2016: 113 leerlingen 

Naast de financiële consequentie betekent het voor het SBaO dat het leerlingenaantal 

dusdanig is dat men niet kan werken aan de versterking van de expertise inzet voor de 

reguliere scholen van het SWV. 

Een andere consequentie is dat de groepen van ’t Palet dusdanig van omvang zijn dat toelating 

van leerlingen een probleem kan worden. 

 

- SO (De Maaskei is categorie 1): 

Taakstelling 1-10-2016: 115 leerlingen (100 cat.1, 6 cat. 2 en 9 cat. 3) 

Prognose 1-10-2016: 95 leerlingen (74 cat. 1, 6 cat. 2 en 15 cat. 3) 

Op basis van de huidige cijfers kan gesteld worden dat bij daadwerkelijke realisering van de 

prognose het SWV versneld aan de vereveningstaakstelling toekomt. 

Binnen het Palet zal naast de mixgroep een extra groep komen voor jonge kinderen die 

doorstromen van PSW. Dit worden SBO-kinderen. 

In januari waren er 8 kinderen thuiszittend. 5 hiervan zijn zonder schoolinschrijving (is ook 

kinderen die bijv. in België naar school gaan). 1 langer dan 4 weken ongeoorloofd thuis, 2 

ivm zorgelijk ziekteverzuim. 

SWV probeert TLV voor 1 juni rond te hebben. MOET uiterlijk 1 augustus.  

 



 

 

Gemeente Echt-Susteren:  jeugd-participatieplatform. 

R. Coenemans geeft aan daar wat in te kunnen betekenen. 

 

VO Weert 

Femke Egelmeers neemt hieraan deel. 

1 februari bij elkaar geweest. 

Alle OPR leden gaan bij elkaar op school kijken. 

Leerling vanuit VO deelnemen aan OPR: wordt in overweging genomen. 

13 april 2016 platvormoverleg onderwijs /zorg: good practises worden gedeeld  

Carla Wackers nevenvestiging Maaskei Mixgroep: informeert over samenwerking mixgroep 

en onderbouwgroepen SBO –Palet. 

 

PO Roermond: 

Geen mededelingen. 

 

VO Roermond: 

Nieuwe coördinator Neeltje Cox. 

 

SOL/gemeente 

Anja geeft aan dat ze Gerard Jochems, voorzitter, kan uitnodigen om info te geven. 

Via Anja blijven we op de hoogte van info. 

 

Nevenvestiging Palet Weert  

Blijft volgend jaar ook nog bestaan op het Palet. 

Een leerling is gestart op de Maaskei en 1 nieuwe leerling start op de nevenvestiging. 

 

 

4.Mededelingen vanuit de directie 

Onderwijsassistente op nevenvestiging. Tijdelijke benoeming 0.9 fte. 

Schoolgids: dit jaar voor het eerst digitaal.  Opdracht om het kleiner te maken het komende 

jaar. 

Open dagen: 17 april op de Maaskei. Ook op Impuls. 10 april open dag op Ulingshof. 

MEE: project Mee op weg. Jongeren leren zelfstandig te reizen. Binnen Leudal. 1 nieuwe 

aanmelding vanuit de Maaskei. 

In maart is er een Venloop geweest. Animo was gering. Niet deelgenomen met leerlingen. 

Wel Impulsloop? En Maaskeirun 20 april. 

15 mei is de kunstmarkt in de voorstad van Roermond. Alles Paletti is aanwezig.  

Zwemprotocol in de maak in de samenwerking met bewegingsfunctionaris Multimove. 

MR moet dit voor de zomervakantie bekijken. 

Ook de nieuwe schoolgids moet MR bekijken. Link naar stukken op de nieuwe website. 

Nieuwe vakantierooster wordt volgende keer ook bekend gemaakt. 

 

5.Mededelingen vanuit de oudercommissie 

6 april bijeenkomst. 

Eierenactie: opbrengst wordt gebruikt voor buitenmateriaal. 

Open dag: OR is aanwezig. Zij willen leden werven. 

Nieuwe folder voor MR wordt gemaakt/aangepast door Ramon. 

 



6. Mededelingen vanuit de GMR 

Zijn bezig met nieuwe bestuursformatieplan. 

 

7. Mededelingen: 

- Inspectiebezoek. 

 

Inspectiebezoek Maaskei  

Op donderdag 25 en vrijdag 26 februari jongstleden is de Maaskei door de inspecteur bezocht  

voor het 4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek. De eerste indruk en bevindingen van de inspecteur wil ik  

middels deze nieuwsbrief delen. Een schriftelijke rapportage is op dit moment nog niet voorhanden. 

De inspecteur gaf aan dat hij duidelijk kon zien dat de Maaskei in ontwikkeling is, waarbij de school de juiste 

ontwikkelpunten te pakken heeft en daar middels een verbeterplan gericht acties op heeft gezet. Tijdens de 

groepsbezoeken werd een prima pedagogisch klimaat ervaren, en betrokken leerlingen en goede lessen gezien 

waarin instructie en coöperatieve werkvormen als positief werden benoemd. Vanuit het gesprek met de 

leerlingen gaf de inspecteur aan dat het voor hem heel snel duidelijk was dat de leerlingen zich gehoord en 

gewaardeerd voelen op de Maaskei. Het beleid en procedures rondom stages werd als zeer positief gezien en 

beoordeeld. 

Toch is het eindoordeel met betrekking tot het arrangement dat de inspecteur vindt passen bij de huidige 

stand van zaken: zwak. Het doorlopen ontwikkeltraject geeft nog niet genoeg zekerheden om een 

basisarrangement te kunnen afgeven. De grootste winst kan geboekt worden op de cyclus van leerlingenzorg 

en kwaliteitszorg.  

Voor het team van de Maaskei natuurlijk teleurstellend. Aan de basis wordt er prima onderwijs gegeven op de 

Maaskei. Reden om trots te zijn. Procedures met betrekking tot leerlingenzorg en kwaliteitszorg behoeven 

aandacht, dan wel verbetering. In het lopende verbeterplan is dit reeds omgezet in acties. We zien dan ook met 

vertrouwen het volgende bezoek tegemoet. 

Peter van de Laar 

Sectordirecteur PO 

 
 

 

8. Actie/afsprakenlijst 

 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

Informatie vanuit de 

samenwerkingsverbanden 

   

SOL/gemeente    

Statuten MR    

    

 

9. Rondvraag 

Prisca: Leerlingvervoer in Weert blijft bestaan. 

Marga B: geeft aan bijna 4 jaar zitting te hebben gehad in de MR en te gaan stoppen.  

 

10. Sluiting 

 

Volgende MR vergadering 



Maandag 13 juni 2016 19.30 u. 

 

 

 

 


