
Notulen MR-vergadering  
 
Datum:   Woensdag 1 februari 2017 
Tijd:   19.30u 
Locatie:  Maaskei 
Afgemeld:   
    
Notulist:  Ramon Poels 
Voorzitter:  Ramon Poels 
Aanwezig:  Henk Kehrens/ Peter v/d Laar, Paula Scheffer, Corrie Zegers, Prisca 

Thijssen, Jiny Geurtz, Ron v Geffen 
Toehoorder: Henk Kehrens/ Peter v/d Laar 
 
Afwezig:    
 

1. Opening:  
2. Ingekomen Post: MR magazine:  
3. Concept notulen MR-vergadering 29 november  
 

 
Informatie vanuit de samenwerkingsverbanden 
PO / VO Weert: Het KEC wordt op middenlange termijn nog niet gerealiseerd in onze ogen. Dit 
betekent dat de samenwerking tussen Maaskei en Palet, en in de toekomst eventueel andere 
partners, vooralsnog zonder aanpassingen doorgang kan hebben.  
 
Inspectie was tevreden over samenwerking en inzet. Verbetering werd verwacht op communicatie en 
kwaliteitszorg. Arrangeren binnen SWV is besproken. Loket Passend Onderwijs gaat naar scholen zelf 
in plaats van aansturen op afstand. Jaarplan/ verslag is besproken.  
 
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: Ik heb telefonisch contact gehad en 
een mail gestuurd naar de Herman Broerenschool met het verzoek de notulen te krijgen. Tot op heden 
nog geen reactie.  Henry Duisters is volgens Peter van de Laar de coördinator van het 
samenwerkingsverband. Met hem zal contact worden opgenomen.  
 
VO Roermond: Paula zit in de maillijst. Zij zal dit doorspelen naar de MR.  
 
 
4.Mededelingen vanuit de directie:  Toelichting Peter v/d Laar: schoolplan 
 
Martijn v Helvoirt (Tweede Kamerlid CDA) zal de Maaskei bezoeken i.v.m. de ophanden zijnde 
Tweede Kamerverkiezingen. Hij legt uit hoe het werkt en wat hij als Kamerlid voor werk doet. Ook op 
klassenniveau zijn er verkiezingen geweest. De PvdM ( partij voor de Maaskei) heeft gewonnen en 
twee leerlingen uit deze partij zullen twee programmapunten uitwerken en proberen om te zetten in 
beleid. ( Voetbaltoernooi organiseren/ telefoongebruik in de pauze.)  
 
Er is een onderzoek naar de luchtkwaliteit geweest binnen de school. In de oude gedeeltes van het 
gebouw is de CO2 concentratie te hoog. Maatregelen om dit te verbeteren zijn getroffen. Zowel op 
praktisch vlak ( planten en dergelijke verwijderen i.v.m. schimmels bijv) alsook op technisch vlak ( 
aanbrengen van technische installatie) 
 
5.Mededelingen vanuit de oudercommissie:  Er is een koffieochtend georganiseerd omtrent wonen. 
Verder geen mededelingen.  
 
6. Mededelingen vanuit de GMR:  
 
Vanwege vervallen vergaderingen geen nieuws.  
 
 



7. Mededelingen: 
 

- Huishoudelijk regelement.  
- Agenda MR 

 
 
 
8. Actie/afsprakenlijst 
 

 Wie Actie/afspraak resultaat 

Informatie vanuit de 
samenwerkingsverbanden 

   

SOL/gemeente    

Statuten MR Ramon i.o.m Peter Aanpassen  Af en 
voorleggen in 
de volgende 
vergadering.  

    

 
9.Nevenvestiging Palet Weert : Nemen deel aan de judoclinics. Hebben tevens meegedaan aan 
zwemclinics bij het Palet.  
 
10. Rondvraag: 
 
Datum etentje MR 16 feb om 19:00 bij Allegro in Thorn 
 
Nieuwe data : 
 
27 maart 
19 juni 
 
 
11. Sluiting 
 
 
 
 
 


