
Notulen MR                                                                              

     

Datum:  Woensdag 31-03-2022 , tijdstip: 19.00- 21.00 uur 

 

Aanwezig 

(digitaal):     Thera Lardinois (voorzitter) 

      Simone Meewis (notulist) 

      Gina Niessen ( secretaris) 

  

Peter Vroomen 

Gabrielle Engelen 

 

      Ron Winkens ( vanaf agendapunt 4) 

 

Afwezig:  Martijn Kempen 

 

1) Opening door de voorzitter en vaststellen agenda  
Agenda is vastgesteld. 

 
2) Verslaglegging vorige vergadering 31-08-2020 

Notulen woensdag 2 februari zijn vastgesteld. 
 
 

3) Verslag bijeenkomst GMR-MR 
25 februrai 2022 is een clusterbijeenkomst voor de Medezeggenschaps raden 

       van cluster Meerssen geweest. Thera is namens MR Franciscus 
aangesloten.                    De opkomst was laag en stond in teken van kennis 
maken.  

10 mei aanstaande is een bijeenkomst van de GMR-MR Innovo. We wegen 
     aan de hand van de onderwerpen af of bijwonen van de bijeenkomst  
  meerwaarde heeft. Binnenklimaat is een thema wat we graag op de 
agenda       agenderen.  

Gina zal nagaan of we toegang kunnen krijgen tot de tegel van GMR in 
 Teams.  

 

 

4) MR reglement 
Het MR reglement is door Ron en Thera getekend. 

 
5) Huisvestiging Bundeling 

https://www.bsfranciscusbunde.nl/


Bert Nelissen sluit aan om te spreken over huisvestiging Bundeling en de 

consequenties voor Franciscus. Op dit moment heeft Kom Leren een 

voorbereidingskrediet aangevraagd. RO groep ondersteunt gemeente in het 

onderzoek en proces tot nieuwbouw. Innovo heeft middels een brief aan de 

gemeente een aantal uitgangspunten vastgelegd. Er dient een duidelijk 

onderscheid tussen de scholen te zijn, kwaliteit van beide gebouwen op zelfde 

niveau, indien andere partijen binnen gebouw Franciscus komen moet het 

onderwijsconcept overeind blijven en een meerwaarde hebben voor 

Franciscus. Er is gevraagd naar uitgebreid demografisch onderzoek bij de 

gemeente. Op dit moment is het afwachten wat de volgende stap in het proces 

gaat zijn. Innovo is bereid om alle opties te bekijken indien wordt voldaan aan 

de uitgangspunten. Samenwerking met gemeenten en partners is belangrijk 

ook voor de langere termijn ontwikkelingen. In mei wordt een volgende 

bewonersvergadering verwacht en meer inzicht in vervolg van het proces. 

Vanuit de MR houden we op dit moment als speerpunt de verkeersveiligheid 

aan. Thera zal hierover een mail sturen naar de gemeente om naar stand van 

zaken te informeren.   

6) Concept begroting/formatie 
De begroting is vastgesteld.  
 

7) Concept vakantierooster 
Rooster wordt gedeeld door Ron, gezien de beperkte tijd vandaag bespreken 
we dit 19 april. 
 

8) Ouderbijdrage 
Vanuit de MR hebben Thera en Gabrielle kascontrole gedaan bij het 
oudercomite. Na de 3e reminder zijn voldoende ouderbijdrages ontvangen om 
dit jaar het volledige programma te draaien. School en oudercomité zijn in 
overleg over rol en activiteiten komende jaren.  
 

9) Agendapunten volgende vergadering/ rondvraag 
Thera maakt een nieuw overzicht van te bespreken punten en zal dit aan MR 
mailen.  
Op dit moment zijn er nog geen aanmeldingen voor de vacature van ouder MR 
lid. We wachten de reactie termijn nog even af en plaatsen eventueel een 
reminder. 
 



 


