Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

E-mail:
m.reijnders@maasveld.akkoordpo.nl

Datum
13 maart 2018

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Aanwezig:
Daniella
Afgemeld:

Daniëlla Stemkens
Joost Timmermans
Joost, Nancy, Carin, Joyce, Susanne, Marian, Marlene,
/

Agenda:
1. Opening (aanvang 19:30)
2. Huishoudelijke mededelingen 2017-2018
- Afscheid Nancy
3. Mededelingen
a) MR ouders / leerkrachten
- Terugkoppeling Cito M-analyse; tijdens de studiedag de
analyse van de cito toetsen gedaan met de parallel collega’s.
Wat is goed gegaan en waar nog aan te werken. 22 maart
krijgen we een totaalbeeld van de gehele school vanuit IB.
Cito woordenschat laten vervallen, we gaan woordenschat
vanuit de methode volgen. Schoolanalyse komt terug in MR
(24 april).
b) Directie en team (info)
- Vervangingsprotocol; protocol voor als er geen vervanging
is, welke stappen worden dan gevolgd.
- Terugkoppeling vanuit de DO over het overlegmodel; we
hebben aan de GMR de terugkoppeling gegeven dat we meer
tijd nodig hebben om dit goed te kunnen evalueren. Dit is ook
nog niet in het team geëvalueerd.
- Voortgang Marijke; langdurig ziek, in de groep wordt ze
vervangen.
Nieuwe conciërge; Fred is vanaf 13 maart begonnen. 36 uur
per week. Woensdagmiddag vrij.

- Voedingsbeleid; stimuleren, alle dagen fruit, in de klas eten
voor de pauze. Na de meivakantie invoeren. Geen
gesubsidieerd fruit, te veel ouders structureel voor nodig. Is
organisatorisch niet te doen. TSO wordt hier ook in
meegenomen.
- Stand van zaken formatie; 27 maart tijdens de studiedag
wordt dit met het team besproken.
c) GMR (Ruben Nabben)

Stakingsgelden
Er is nog geen duidelijkheid hoe die aangewend gaan worden.
Vanuit de GMR zijn voorstellen gedaan (terugbetaling is geen
optie, voornaamste voorstel is onderzoek naar oorzaken
werkstress), maar die hebben onvoldoende draagvlak bij
bestuur/DO. Moeilijke kwestie om consensus in te vinden,
daarom ook de lange doorlooptijd. Wij blijven volhouden aan
hierboven genoemde ideeën. Wordt vervolgd.
Overlegmodel
Op 21 maar staat hier een bijeenkomst voor gepland. Jullie hebben al
aangegeven niet voor die datum met input te kunnen komen. Wat ik
jullie nog ter overweging wil meegeven:
De bijeenkomst kan mogelijk wel interessant zijn om ervaringen/input
op te doen hoe andere scholen hier inzitten. Dit zouden jullie dan
vervolgens kunnen meenemen in de eigen evaluatie.
4. OR

De OR heeft ooit eens een vraag/klacht van een ouder gekregen die
vond dat andere ouders niet mochten roken bij de uitgang van school.
Misschien is het een idee om een soort van rookvrije zone te
realiseren door bv. een markering op de stoep (als dat mag/kan)
inclusief bebording, en dat dan voor de stoep aan de schoolzijde
tussen de parkeerplaats van Beekpunge 55 en die van Beekpunge 59,
doorlopend over het paadje langs school tot aan de bij de
peuterspeelzaal gelegen parkeerplaats? Zie bijlage voor meer
informatie. Patrick gaat met de OR in gesprek over dit onderwerp,
vanuit hieruit wordt verder gewerkt. Joost koppelt dit terug met
Jeroen.
Verkeersveiligheid; werkgroep vebo is bezig met een methode voor
verkeer. Buiten de school is het even blijven liggen hierdoor. Wordt
weer opgepakt.
In de laatste OR vergadering hebben ze het erover gehad of het iets

toevoegt voor de OR aan te schuiven bij de MR en ze zijn van mening
dat het geen toegevoegde waarde heeft. Er is dus niemand van de OR
die aanschuift de volgende vergadering
5. Begroting 2018 (Patrick)
Patrick geeft toelichting hierover. De begroting heeft hij
doorgestuurd; komt op de agenda voor de volgende keer.
6. Verkiezingen
- Stand van zaken; Marian en Joost hebben allebei een aanmelding.
Er komen nog berichten op Facebook en Isy. Joost past de poster
van de vorige verkiezing aan en wordt op Facebook geplaatst.
7. Agendapunten volgende vergadering (24 april 2018)
- De telling en het bepalen van de uitslag van de MR-verkiezing
- Stand van zaken formatie
-Schoolanalyse Cito M toetsen
-Bespreken vervangingsprotocol/voedingsbeleid
-vakantierooster 2018-2019
8. Rondvraag
13 april stakingsdag Limburg; er wordt gepolst wie er wil staken van
daaruit wordt gekeken wat er gebeurt.
11 Afsluiting 21:30 uur
We proberen elke keer om 21:30 af te sluiten

