
 Notulen MR 

Locatie :  MF ruimte  
 

Tijd       : 19.00-21.00 

MR                : Thera, Gabrielle, Peter, Gina 

Notulist : Peter 

Datum  : 29-09-2021 

 

1.  Opening door de voorzitter en vaststellen agenda 

Toelichting Voorzitter 

Doel Openen vergadering en prioritering van agendapunten van vandaag 

Tijd 19.00-19.05  

 Simone is helaas verhinderd. 

Martijn was niet op de hoogte dat er MR- vergadering was. Hij kan nog niet in 

Teams MR. 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

 

    2. Verslaglegging vorige vergadering  

Toelichting Allen indien nodig 

Doel Welke actiepunten zijn afgerond/welke actiepunten zijn er nog? Vaststellen 

notulen 

Tijd 19.05–19.10 

 Enkele actiepunten zijn verwijderd. Enkele actiepunten zijn toegevoegd.  

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd. 

 

 

    3. Scholing CNV 

Toelichting Thera 

Doel Informeren 

Tijd 19.10-19.20 

 9 November cursus CNV Basis, aanvang 19.00 uur. Het is van belang het budget 

hiervoor wel in te zetten. Anders valt dit weg. Jaarlijks blijft het budget echter wel 

gelijk. Factuur sturen naar Franciscus: mail- adres Ron, niet op persoonlijke titel 

aanmelden. 

 

   4. Update verkeersituatie 

Toelichting Thera en Gina 

Doel Informeren 

Tijd 19.20-19.30 

 Er gaat voorlopig niets veranderen aan de verkeerssituatie, zolang er geen 

duidelijkheid is rondom de toekomstige plannen van de Bundeling. 

 

   5. Huisvestiging Bunde 

Toelichting Bert Nelissen 

Doel Informeren 

Tijd 19.30-20.05 

 Bert Nelissen deelt informatie rondom de huisvesting. 

 

Gemeente Meerssen overvalt Innovo enigszins met hun huisvestingsplannen. Voor 

de Bundeling en de Lindegaerd moet een nieuwe locatie gevonden worden. Men 

wilde deze scholen combineren, maar dat gaat niet lukken. De scholen liggen op 

meerder gebieden te “ver uit elkaar”. Beide scholen mogen en moeten zelfs hun 

eigen identiteit behouden en uitstralen. Goede voorzieningen zijn belangrijk. 



Verschillende locaties zijn bekeken: geen ideale oplossing. De urgentie ligt hoger 

bij de Bundeling. De gemeente zoekt een nieuwe locatie, Nieuwbouw heeft hierbij 

de voorkeur. 

Of er binnen- en eventueel met de Franciscusschool een mogelijkheid bestaat, 

blijkt ook geen optie. Er is geen leegstand. 

 

De BSO moet ook een adequate, logische locatie krijgen. 

 

Voorkeur gaat vooralsnog uit naar : nieuwbouw op dezelfde plek. 

 

De nieuwbouw betaalt de gemeente. Het betreft een investering voor de komende 

40 jaar. 

Het onderhoud van het gebouw wordt betaald door het bestuur. 

 

Het verpleeghuis wil eventueel ook uitbreiden richting locatie Bundeling. De 

gemeente deelt deze visie. 

 

Er is nog veel onduidelijkheid voor personeel, ouders en eigenlijk alle 

betrokkenen. Er is ook nog niet gepraat over de verkeerssituatie (lees 

verkeersveiligheid) rondom de scholen.  

 

Een afspraak is gemaakt: Er komt een onderzoek om het voorstel van de 

gemeente (Bundeling blijft op dezelfde locatie) te bekijken. Bij alle partijen lagen 

nog veel vragen. 

 

De gemeente kan uiteindelijk de locatie van een school aanwijzen, maar dat moet 

dan wel in samenspraak. Er volgen dan hoogstwaarschijnlijk compromissen. 

 

Voorkeur blijft uitgaan van: nieuwbouw op dezelfde locatie. 

 

We wachten de resultaten van het onderzoek af. Van mogelijk nieuwe 

ontwikkelingen houden we elkaar op de hoogte. 

 

 

   6. Finalisering schooljaarplan 2021-2022 

Toelichting Ron 

Doel Informeren en toelichten (instemming) 

Tijd   

 Instemmingsverklaring is toegevoegd bij het laatste document. We hebben het 

document eerder al doorgenomen. Nieuw is dat in het voorwoord het NPO- verhaal 

extra wordt benoemd. Er wordt nog gekeken of we vaker met de kinderen 

excursies kunnen gaan ondernemen, zeker in het kader van onze nieuwe WO- 

methode Go! 

 

   7. Concept aandachtspunten RI&E 

Toelichting Ron 

Doel Verhelderingsvragen stellen/informeren 

Tijd 20.15-20.35 

 De strategie was nieuw: verschillende partijen hebben gegevens verzameld. Van 

sommige uitslagen / antwoorden is directie verbaasd, als ook geschrokken. 

Directie heeft nog wel wat vraagtekens geplaatst. 

 

Wat moeten we zelf doen / aanpassen? 

 

Wat is bovenschools? 



 

Wat is onnodig? 

 

Afdeling facilitair: Ondersteuning als het écht het gebouw betreft. Andere 

gebieden niet. 

 

Collega- directie : delen van protocollen die scholen samen kunnen gebruiken. 

 

Een aantal zaken is al verholpen. 

 

Het ervaren van werkdruk zit vooral in de mensen zelf. Daar is verder moeilijk nog 

iets aan te doen. Directie doet uiterste best om te ondersteunen. 

 

Quickscan dient elke 2 jaar afgenomen te worden. 

 

Bij de opmerkingen volgen enkele toevoegingen: 

 

Binnenklimaat kan niet zo opgelost worden. Er zijn geen financiële middelen voor. 

Deze omstandigheden blijven gelijk. 

 

Niet alle borden zijn in hoogte verstelbaar. Dat is een bewuste keuze geweest bij 

de aanschaf. 

 

In de gymzaal is een telefoon aanwezig, Echter iedereen zal in noodgevallen 

gebruik maken van eigen mobiele telefoon. 

 

Preventie vingerbeknelling bij deuren is in school niet verplicht (?) Dit wordt nog 

uitgezocht. 

 

Opbergen van poetsmiddelen mag niet op plekken waar kinderen bij kunnen. Deze 

moeten in afsluitbare kasten geplaatst of op een hoogte waar kinderen niet bij 

kunnen. Ook het ‘poetshok’ onder de trap bijvoorbeeld, moet afsluitbaar worden. 

Ook in enkele (?) klassen en in het keukentje zijn poetsmiddelen binnen bereik 

van kinderen. We pakken dit schoolbreed op. 

 

Zaken aangaande de sportaccommodatie: zaak van de gemeente?  

 

Ouders vragen om gevaarlijke situaties rondom school te melden: Ron maakt een 

bericht op ISY. 

 

Leerlingen zijn (nog) niet actief betrokken bij het verkeersbeleid. Dit kan mooi 

gerealiseerd worden middels de leerlingenraad / verkeersdag op school, voor alle 

kinderen. 

 

Ouders aanraden een verzekering af te sluiten betreffende persoonlijke spullen. 

Dit lijkt ons aan de ouders… We kijken na wat er eventueel in de schoolgids over 

vermeld staat. 

 

Passende maatregelen wespen / bijen: Bij overlast nemen we contact op met 

bestrijdingsdienst. 

 

Metingen luchtkwaliteit / temperatuur vinden nu in één lokaal plaats, waar de 

metingen de hoogste Co2 waarden laten zien. Dit zou eigenlijk in elk lokaal 

moeten gebeuren. 

 



Stof in het gebouw : aan de maat. Stof kan nooit voor 100% weggehaald worden 

/ blijven. 

 

Kinderen en zonnebrand: Via ISY worden bij elk uitstapje / activiteit, ouders 

geïnformeerd over, dan wel herinnerd aan zonnebrand. 

 

Volgend jaar bekijken we de voortgang plan van aanpak RI&E. 

 

 

 

 

 
 

   8.  Activiteitenplan en vergaderdata 2021-2022 

Toelichting Allen 

Doel Vaststellen activiteitenplan  

Tijd 20.35-20.55 

 2 november 2021 volgende vergadering 

9 november 2021 cursus, 19.00 uur 

22 december 2021 vergadering 

 

   9.Rondvraag en agendapunten volgende vergadering 

Toelichting Allen 

Doel  

Tijd 20.55-21.00 

 

 

Actie- en besluitenlijst     
Nr   
  

Datum 
besluit/actie 
vastgesteld 
    

Wat     Wie     Wanneer     afgerond  
   

1 actie     MR-reglement     Simone  
   

 19-05-21         

2 actie     Zakboekjes medezeggenscha
p WMS bestellen       

Ron     20-21     X     

3 actie     Mogelijkheden vervolgtraining 
MR uitzoeken       

Nancy     20-22     X     

4 actie      Beleid huiswerkbeleid en 
goedkeuring aanvulling 
huiswerkbeleid (19-05-2021)   

Ron     Eind 2021     Uitstel     

5 actie     Terugkoppeling kindgesprekke
n/    
portfolio     

Ron     Eind 20-21     Uitstel     

6 actie     Concept jaarplan en 
schoolgids in teams zetten        

Ron     31-8-2020        X     

7 Actie     Verslag vragenlijst Innovo      Ron     31-8-2020        X     
8 Actie     Concretisering “wat verstaat 

BS Franciscus onder coach?     
Ron     6-10-2020       X     

9 Actie     IB-ers uitnodigen voor 
presentatie op 31-8        

Ron     31-8-2020        X     

10 Actie    Scholing CNV    MR    Begin schooljaar 
2021/2022    

    



11 Actie     Concept schooljaarplan en 
schoolgids 2021/2022 
opstellen     

Ron     05-07-2021        

12 Actie   Evaluatie voortgang 
actiepunten RI&E jaarlijks 
opnemen in agenda MR.   

Gina   Schooljaar 
2021/2022   

   

13 Actie    Evaluatie MR    Gina en 
Nancy   

Einde schooljaar 
2020/2021   

   

14 Actie  Bespreken jaarverslag / SOP  Allen  Volgende 
vergaderingen   

  

15 Actie  Activiteitenplan 
aanpassen ondersteuning / stu
die MR- leden  

Allen  Volgende 
vergadering  

  

16 Actie  Terugkoppelen MR- 
reglement aan MR- leden  

Simone 
en Ron  

Volgende 
vergadering  

  

17 Actie  Doornemen schooljaarplan  Allen  Vóór vergadering 
29 sept  

  

18 Actie  Martijn toevoegen 
aan MR teams  

Rob  z.s.m.    

19 Actie Schoolplan goedkeuren    

20 Actie Schoolgids goedkeuren    

21 Actie €600,= toevoegen “overige 
zaken vanuit de 
schoolanalyze/ schoolscan” 

Ron   

22 Actie Bericht aan ouders ISY 
gevaarlijke situaties rondom 
school melden 

Ron   

23 Actie Nakijken of er iets in de 
schoolgids staat over 
aanprakelijkheid school / 
ouders 

Gina   

     

      
Besluitenlijst       
Nr        Datum 

besluit/actie 
vastgesteld        

Wat        Wie        Wanneer        afgerond       

      

x      besluit        Vergaderdata schooljaar 21/22 
 
2 nov 2021 vergadering 
9 nov 2021 cursus 
22 dec 2021 vergadering         

Allen        Schooljaar 
21/22       

lopend       

  X       besluit     Schoolondersteuningsprofiel      
21-23 ingestemd     

 Allen             Afgerond     

  X       besluit      Vakantierooster 2021/2022   Allen          Afgerond   

        
     



 

 
 
 


