
 
 
 
Agenda MR:  donderdag 07-02-2019 
Locatie:  Spectrum 
Aanvang:  18.00 uur 
Notulist:  Eline van Dijck  
Voorzitter:  Mien Luijten 
Directie:  Peter v.d. Laar 
MR leden: Mien Luijten, Eline van Dijck, Marian Halferkamps, Alicia Sanders 
Afwezig:  -  
 

1. Opening 
 

2. Notulen MR vergadering 13-12-2018. Geen aanvullingen en zijn goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen(allen), ingekomen stukken en nieuws vanuit de GMR 
 

 Notulen GMR: er zijn geen aanvullingen.  

 Notitie Incidenten, schorsing en verwijderingen: het incidentenprotocol is op 
schoolniveau niet bekend. Goed om dit ook te delen met het team zodat duidelijk is 
wat een incident is. Mien neemt dit mee naar de GMR.  

 Professioneel statuut: alle medewerkers behalve de leerkracht worden gemist. Peter 
licht toe dat dit bedoeld is voor de beroepsgroep leerkracht.  

 Alle statuten worden weer up-to-date gemaakt. Deze komen de volgende MR-
vergadering op de agenda.  

 
4. Mededelingen  en nieuws vanuit de directie/MT 

 

 Er zal een 5e groep ingericht gaan worden. Het personele formatie stuk en ICT-stuk 
zijn afgerond. De fysieke ruimte is nog een zorg en nog niet geregeld. Peter heeft 
contact gehad met Marcel Reulen (bestuurder SPOV). We gaan er vanuit dat deze 
noodvoorziening er over twee weken staat.  

 Er is vandaag weer een klas thuis gebleven i.v.m. ziekte van de leerkracht. Dit is 
helaas al 3 weken op rij geweest. Het goede nieuws is dat de betreffende leerkracht 
er aankomende maandag weer zal zijn.  

 Schoolplan: het is een tijdelijk schoolplan. Als we de experimenteerstatus toegekend 
krijgen, willen we een schoolplan schrijven samen met SBO Focus. Het schoolplan 
van Spectrum zal als basis gebruikt worden. Het document zal gedeeld worden met 
de onderwijsinspectie. De rode stukken roepen op dat het 
aanvullingen/opmerkingen zijn. Er is van te voren feedback gekomen op het 
schoolplan en deze is verwerkt. De MR heeft instemmingsrecht. Er is ingestemd met 
het schoolplan.  

 
5. Nieuws vanuit de Gemeente Venray betreffende schoolgebouw. 

 

 De Talentencampus is officieel van de baan.  
 

6. Studie 2 daagse, verder vervolg 
Volgende week donderdag (14-2) is er een studiedag FocuSpectrum t.b.v. de 
experimenteerregeling.  



 
7. Schooltijden 

De wens ligt er nog om gezamenlijke schooltijden te hebben. Dit wordt opgepakt door de 
directie. Het vakantierooster is al gelijk. De eerste aanzet zal gedaan worden door Peter en 
Carla.  
 

8. Begroting school 
De nieuwe school MARAP heeft Peter nog niet ontvangen. We lopen aardig in de pas. Peter 
pakt dit op met Geron Petit. De nieuwe begrotingsrondes zullen nu starten. De 
leerlingprognoses zijn recent doorgegeven. De wens is om hierbij uit te gaan van 5 groepen. 

 
9. Aanvraag experimenteerfase SO-SBO 

Zal aangevraagd worden. De toestemming is al eerder gegeven door de MR.  
 

10. Rondvraag.  
 

 Er zal een vacature uitgeroepen worden voor nieuwe personeelsgeleding per nieuwe 
schooljaar. Dit wordt opgepakt door Mien en Eline.  

 
11. Actielijst goed nalopen en eventueel aanvullen/wegstrepen. 

 

NR Wat: Door wie Wanneer Evaluatie 

1. positie deelraad Mien Blijven we volgen Komt bij het actualiseren 
MR/GMR statuten 
aanbod. Komt de 
volgende MR terug.  

2. Normjaartaken  Peter/ 
Trudie 

Worden nu 
doorgenomen met 
elk personeelslid 
individueel 

Trudie doet dit. 

3. Samenwerking MR Focus MR Tijdens volgende MR 
vergadering met MR 
Focus bekijken hoe 
Focus hier tegenover 
staat.  
Focus heeft een 
ouderraad? Mogelijk 
kunnen we hierin 
ook samenwerken.  

Mien zou dit met Tina 
oppakken. Advies van 
Carla is om ouders van 
Spectrum dit jaar niet 
aan te laten sluiten bij de 
OR van SBO Focus. Voor 
vieringen zal nu een brief 
komen waarin ouders 
kunnen aanmelden om 
te helpen.  

4.  Schooltijden en  
Vakantierooster (gelijk met 
Focus) 

MRen 
SPECTRUM 

en Focus 

Januari 2019 
 

Peter gaat hiermee aan 
de slag samen met de 
schoolleiding van SBO 
Focus.  
  

5. Verkeersveiligheid PMR Verkeerscoördinator 
is Maartje Fieten 
voor beide locaties. 
 

Heeft de aandacht en 
moet eigenlijk ieder jaar 
weer onder de aandacht 
gebracht worden. 



De verkeerssituatie is 
een stuk beter 
geworden.  

6. Aanvraag experiment SBO-
SO 

MR 
directie 

Maart 2019 De aanvraag zal gedaan 
worden door Maarten 
Faas.  

7.  Sociale media meer 
aandacht geven. 

PMR 
Directie.  

  

 

12. Sluiting 

 
 

 

 


