Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

E-mail:
mr.maasveld@gmail.com

Datum
19 juni 2018

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Aanwezig:
Suzanne van
Afgemeld:

Marlene Soffer
Joost Timmermans
Joost Timmermans, Daniella stemkens, Joyce hermans,
de rieth, Carin seelen, Angela Scholte, Dennis liezenga.
Marian Reijnders, Patrick Nieskens

Agenda:
1. Opening (aanvang 19:30)
Vergadering is bij Joost Timmermans thuis.
2. Huishoudelijke mededelingen 2017-2018
Geen.
3. Mededelingen
a) MR ouders / leerkrachten
- terugkoppeling Cito analyse dag:
We weten voor groep 3/4/5 dat de uitslagen redelijk goed
zijn.
Rekenen en begrijpend lezen zijn wat minder.
Actie: meer rekenen leestijd inplannen. Er wordt gekeken
waar door dit is ontstaan en hoe we dit op pakken voor
komend jaar.
- allover overzicht ziet er goed uit.
b) Directie en team (info)
Geen.
4. OR.
Er is een vraag binnen gekomen of de statuten veranderd mogen
worden.
Dit gaat over de loopduur van de zitting van de ouders in de OR.
Dit staat nu op 2×3 en ze zouden dit uit willen breiden.
Joost neemt contact op met Jeroen om dit verder te bespreken.
Verandering zou mogelijk zijn zolang alle ouders met schoolgaande
kinderen op het Maasveld maar de mogelijkheid krijgen om zich in
de or te voegen.

5. GMR
Helaas hebben we geen verdere terug koppeling van de gmr verkregen.
6. Formatie
De formatie is wat lastig dit jaar.
- de extra aanmeldingen met zij instroom vanuit omliggende
scholen door wisselingen en onvrede daar.
- de groep groottes.
- de zorgen in de groepen (met name groep 3 en 6, 3 i.v.m. de
grootte en 6 i.v.m. de zorgvraag ).
We zijn druk bezig om te overleggen over de verdeling, zorg etc.
* Komend schooljaar/ nieuw schooljaar plan, wordt gekeken naar
methode, visie etc. van onze school.
- FTE is ingesteld voor extra groep. I.p.v. 12 groepen nu 13
groepen. Daar gaan de gelden naar toe. Dit is besloten door het
team.
- elke groep heeft een Klaslokaal. De unit is nu voor BSO spring.
De cheeta's en de duizendpoten zullen hun plekje kunnen vinden in
de teamkamer, de biep of evt gebruik kunnen maken van de unit
als BSO spring hier geen gebruik van maakt.
7. Jaarplan
Deze is vandaag geëvalueerd. De stukken volgen nog.
Patrick zal in de vakantie de schoolgids bekijken en evt. Bijwerken.
8. Schoolgids
Patrick Nieskens
9. Studiedagen 2018/2019
Patrick Nieskens
10.MR Jaarverslag
Joost heeft de opzet. Deze zal doorgestuurd worden waarna
aanpassingen mogelijk zijn. Na goedkeuring zal deze op de site
geplaatst worden.
11.Agendapunten volgende vergadering (13 sept 2018)
1- jaarplan vaststellen.
2- schoolgids en studie dagen vaststellen.
3- stand van zaken nieuw schooljaar ouderbijdrage (informatie
inwinnen bij Jeroen hesen, voorzitter OR).
4- terugkoppeling vanuit de directie over huisvesting (stand van
zaken brandweer, schoonmaak, vluchtplan, reservering en inspectie
gebouw).

12.Rondvraag
- de vraag van Carin vorige vergadering omtrent de eindejaars
musical is in behandeling genomen en veranderd.
Het aantal kaartjes is gewijzigd en de toegang voor broertjes/
zusjes is mogelijk gemaakt.
- Daniella stemkens zal voor de duur van de zwangerschapsverlof
van Marian Reijnders de taken van secretaris op zich nemen binnen
de mr.
- de begroting en realisatie zal met Patrick worden besproken. hier
komen we de volgende vergadering op terug.
- de gymzaal : bij de sluiting van de huidige gymzaal hoe gaan we
het vervoer, escorte, begeleiding en toezicht vormgeven zodat het
voor de leerlingen, leerkrachten en ouders goed geregeld is.
Dit wordt nog uitvoerig nabesproken binnen het team.
De invulling hiervan is tot op heden nog niet concreet.
Joost doet hierover ook nog navraag bij Patrick.
13.Afscheid Carin
Na haar jarenlange inzet bij de MR van het Maasveld gaat Carin ons
verlaten.
Onder het genot van een heerlijk stukje taart, een drankje en een
presentje hebben we afscheid genomen van Carin binnen de MR.
Carin, nogmaals namen het gehele MR-team en bedankt voor je
tomeloze inzet en we wensen je alle goeds voor de toekomst.
Actiepunten Joost:
• Contact met OR (Jeroen omtrent wijziging statuten omtrent termijn)
• Contact met MR (Jeroen omtrent hoogte ouderbijdrage)
• Maken MR Jaarverslag
• Informatie inwinnen bij Patrick omtrent gymzaal (gedaan)
Actiepunten Patrick
• Schoolgids
• Studiedagen
Actiepunten Daniëlla
• Jaarplan MR
Afsluiting 22:30 uur

