Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

E-mail:
m.reijnders@maasveld.akko
ord-po.nl

Datum
2 maart 2021

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Aanwezig:
Afgemeld:

Marco van Rosmalen i.p.v. Angela Scholte
Joost Timmermans
Marianne, Joyce, Patrick, Dennis, Joost, Nicole
Angela Scholte

Agenda:
1. Opening online (aanvang 19:30)
2. Notulen goedkeuren 28 januari – zijn goedgekeurd
3. Mededelingen

a) MR ouders / leerkrachten
- Terugkoppeling studiedag 24 februari
1e deel ging over hechtingstoornis. Team heeft hierover informatie
gekregen. Hoe ontstaat het, wat zijn de uitwerkingen. 2e deel;
toelichting over passend onderwijs. Welk kind neem je wel aan, welke
niet.
Voor onderbouw ging het over gericht aanbod, volgende studiedag
wordt hier vervolg aan gegeven. Digitale werkvorm is geregeld een
belemmering.
4. OR

Geen mededelingen.

5. GMR

Roel heeft tijdens de laatste GMR vergadering een presentatie
gegeven over personeelsbeleid. Door een slechte internetverbinding
is dit niet concreet afgesloten en komt Roel hierop terug.
Er is nog geen vacature uitgezet voor de GMR en er zijn geen nieuwe
leden gevonden. Afvallers van de MR-verkiezingen kunnen eventueel

zich hiervoor aanmelden en Ruben kan hierover dan meer informatie
geven.
Ruben gaat de GMR verlaten na dit schooljaar. Maasveld is dan niet
meer vertegenwoordigd. Afvallers voor de vacature van de MR
doorsluizen naar de vacature van de GMR, deze moet dan wel met
een duidelijke vacature komen. Joost neemt hierover contact op met
?graag aanvullen
6. Punten vanuit de directie (Patrick)

- Cito toetsen en verplaatsen oudergesprekken.
Citotoetsen voor groep 3 en 4 blijven gehandhaafd. In groepen 5
en 6 focus op lessen aanbieden + methodegebonden toetsen. Voor
individuele leerlingen kan in overleg met IB worden besloten om toch
citotoetsen af te nemen. Hoe om te gaan met toetsen is op
Akkoordniveau besproken; er zijn meerdere standpunten. Scholen
maken hierin hun eigen keuze. Inspectie bepaalt: scholen nu niet
afrekenen op scores.
Cito geeft ter beoordeling van de toetsen aangepaste
beoordelingnormen. Het is nog niet bekend wat resultaten op de
afgenomen citotoetsen zijn. Bij vorige lockdown waren lagere scores
te zien.to, als gevolgen lockdown.
Oudergesprekken worden verplaatst, dit geeft school
mogelijkheid leerlingen nog 3 weken te observeren.

7. Schoolondersteuningsprofiel (Patrick)

Met name is de vraag of het profiel helder geformuleerd is en een
goed beeld geeft van de basis- en lichte
ondersteuningsmogelijkheden van de school. De MR heeft adviesrecht
bij dit onderwerp. – profiel is bedoeld ouders (niet bekend met de
school) te informeren over de mogelijkheden van school over de
basis en extra ondersteuning. MR ontvangt een apart formulier ter
ondertekening.
8. Continurooster (Patrick)

De procedure bespreken.
Patrick past het huidige voorstel aan op basis van de opmerkingen.
Na aanpassen legt Patrick het stuk ter lezing voor aan de ouders van
de MR. Aandachtspunten; voor- en nadelen objectiever maken,
mening van leerkrachten niet benoemen. Onder elke variant kopje
voor- en nadelen plaatsen. Jargon verwijderen (Hoorns model).

9. Verkiezingen (Patrick)

Toelichting over de systematiel
Er zijn twee vrije zetels, 6 kandidaten. De online stemmodele heeft
biedt de mogelijkheid tot het plaatsen van een foto en een motivatie
van 60 woorden. Stemperiode; 2 werkweken, van 15 tot 26 maart.
Na de MR verkiezing volgt het tevredenheidsonderzoek onder ouders
en de ouderraadpleging over een eventueel continurooster.

10.Agendapunten volgende vergadering (27 mei 2021)

- Verkiezingen.
- Tevredenheidsonderzoek.
- Continurooster

11.Rondvraag

Aanmeldingen schooljaar 2021-2022; 37 kleuters + 4 zij-instromers.
Aan het einde van dit schooljaar vertrekken 42 leerlingen.
De
prognose van een stabiel leerlingenaantal lijkt uit te komen. Hiermee
zitten we ruim boven de prognose van de gemeente Venlo voor onze
school; 260-270 leerlingen (eigen prognose; 300 leerlingen).
In verband met het emigreren van Joost wordt het overleg van 9 juli
verzet naar 1 juli.
Overdracht beheer website: er komt een nieuwe website, nieuwe
deelnemers worden door school geïnstrueerd. Voor de overdracht is
daarom geen extra inspanning nodig.
Hoe gaat school om met de landelijke coronaregels?: School volgt de
landelijke protocollen. In de casussen afgelopen week is exact volgens
protocol gehandeld. De inschaling van de ggd is bepalend voor welke
protocollen gevolgd dienen te worden.

12.Afsluiting 20:45 uur

