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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
2022-2023 
 

  

Tegelen, september 2022 

  

1. Inleiding  

Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 

Het Maasveld over schooljaar 2021-2022. Op deze wijze legt de MR 

formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het jaarverslag beschrijft 

de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeft een 

overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de 

vergaderingen zijn behandeld.  

 

2. Samenstelling en werkwijze MR  

 

2.1 Wat doet de MR?  

 

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is 

vastgelegd in de wet op de medezeggenschap (WMS). De MR is een 

inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt met het 

managementteam van de school over schoolbeleid, zoals doelstellingen, 

onderwijskwaliteit, passend onderwijs, tussen-schoolse opvang, 

personeelsbeleid en veiligheid. De wet schrijft precies voor op welke 

gebieden het managementteam aan de MR om advies en instemming moet 

vragen. Het managementteam vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over 

toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of 

over onderhoud. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de 

MR ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de 

samenstelling van de formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR 

ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief voorstellen 

kan doen aan het managementteam. Naast de formele bevoegdheden van 

de MR is de raad vooral een klankbord voor het managementteam en een 

kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

 

2.2 Samenstelling  

 

De medezeggenschapraad op Het Maasveld bestaat uit acht leden, vier 

namens de ouders en vier namens de teamleden. De leden van de raad 

worden door middel van kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode 

van 3 jaar in de raad opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De MR bestond in uit de volgende leden: 

 

 

Geleding Naam Taak Lid sinds Termijn 
eindigt 

Ouders Franca Peulen 
 

Voorzitter September 
2021 

Juli 2024 
 

 Angela 
Scholte 

 September 
2018 

Januari 2022 
 

Jos Joosten  September 
2021 

Juli 2024 

Linda Janssen 
- Meijers 

 September 
2021 

Juli 2024 

Judith Boonen 
- Boots 

 September 
2021 

Juli 2024 

Personeel Nicole Klerken 
 

 
 

September 
2019 

Juli 2025 
 

Joyce 
Hermans 

 September 
2017 

Juli 2023 
 

Eef Hillebrandt 
 

 
 

September 
2021 

Juli 2024 
 

Marian 
Reijnders 

Secretaris  September  
2017 

Juli 2023 

 

 

De directeur neemt deel aan de vergaderingen voor die agendapunten 

waarbij zijn aanwezigheid gewenst cq. noodzakelijk is. 

 

 

3. GMR 

Nieuw Lid vanuit Maasveld, Orhan Tasdemir. In onderling overleg wordt 

n.a.v. de agenda per keer bekeken of het wenselijk is dat Orhan namens 

de GMR (gedeeltelijk) aansluit. 

4. Opzet voorbereidingen MR-vergaderingen: 

Marian gaat tijdig met Patrick kijken wat de punten zijn voor de 

vergadering. Hierdoor is dit al eens besproken en dan gaat de voorlopige 

agenda naar MR. Aanvullingen kunnen dan gegeven worden en er is er tijd 

genoeg dit nog te verwerken.  

 

 



 

5. Agendapunten 

Daarbij zijn o.a. de volgende onderwerpen één of meerdere keren aan bod 

gekomen: 

● Terugkoppeling studiedag 

○ OB-traject met Het Kan is afgerond. Deze collega’s hebben 

een certificaat behaald. 

○ MB-BB is o.a. bezig geweest met Het Kan, LIST. 

● NPO-gelden en de inzet hiervan. 

De verkiezingen, MR-lid zoeken, Jos Joosten uiteindelijk benaderd 

vanuit de lijst vanuit vorige verkiezing. Nieuwe verkiezing was niet 

meer nodig op deze manier. Angela stopt per januari 2022. 

● Afscheid Patrick Nieskens, directeur. 

● Procedure nieuwe directeur, kennismaking nieuwe directeur. 

● Groepsgroottes en verdelingen. 

● DVVS, arbobeleid. 

○ Knelpunten bij bewegingsonderwijs. De knelpunten zijn 

geïnventariseerd en die zijn allemaal opgelost. De analyse is 

gedaan door collega's te vragen of/en welke knelpunten er 

zijn. 

○ Er wordt meer inzet gepland bij het opbouwen van 

gymlessen waar veel materiaal bij nodig is. Bijv. bij de 

Nijhalessen. 

● Nieuwe methodes en hoe nu verder op school. 

● Instemmingsrecht MR, hoe en wat? Procedure bekeken. 

● Werkverdelingsplan. 

● Terugkoppeling van de docenten die naar vergadering: Vereniging 

Openbaar Onderwijs zijn geweest. 

● M-analyse. 

● Formatie. 

● Rookvrije school, bord is opgehangen. 

● Schoolgids. 

● Jaarplan. 

● NPO gelden. 

● Vakantierooster en studiedagen vastgesteld. 

● Verkeersveiligheid rondom school en aanbieden lessen anwb en 

streetwise. 

● Ouderraad en de nieuwe vorm hiervan. 

● Ouderbijdrage (afschaffing) en hoe nu verder in de toekomst? 

● Activiteiten; zomercarnaval was iets extra’s. De kinderen hebben in 

corona tijd niet bij de kleuters een kwartet kunnen zijn. Nu hebben 

ze aan het einde van het schooljaar een zomerkwartet uitgeroepen. 

Deze feestelijke afsluiting van het schooljaar hebben ouders, 

kinderen en leerkrachten goed ervaren. 

● De informatie ouderavond, nieuwe stijl wordt komend schooljaar 

onderzocht hoe het anders kan.  

● Feest 30 jaar Maasveld: 

○ Feestweek op school. 

○ Workshops in de klassen. 

○ Afsluiting in openluchttheater De Doolhof in Tegelen. 

○ Donatie aan slachtoffers Oekraïne. 



 

● Speelplaats: 

○ Spring gaat de buitenruimte (aan de zijkant van de school) 

op korte termijn aanpakken. Als school geven wij daarbij een 

klein stukje (20 cm) speelplaats op. In het kader van het 

toekomstige IKC een goede zet. 

○ Patrick heeft contact gehad met Ingrid van de groen-blauwe-

speelpleinrevolutie. 

○ In 2025 staat het Maasveld op te lijst voor renovatie. Als de 

school blijft groeien, betekent dit wellicht ook iets voor het 

speelplein. 

○ De plannen zijn inmiddels versneld en er is een werkgroep 

samengesteld. In september en oktober zijn de eerste 

bijeenkomsten gepland.  

● Stagiaires: 

○ Op dit moment hebben we één lio stagiaire. Er wordt 

onderzocht of het mogelijk is dat ze volgend schooljaar kan 

blijven. Voor komend schooljaar is weer een aanvraag 

gedaan voor een lio stagiaire. 

○ De stichting heeft dit schooljaar een stageprotocol opgesteld 

en hierin staat o.a. beschreven dat de schoolgrootte bepaald 

hoeveel stageplekken er op de school beschikbaar moeten 

zijn. Voor het Maasveld zijn dit 8 stageplekken. Deze plekken 

zijn beschikbaar voor de Kempel (HBO) en Gilde Opleidingen 

(MBO). Daarnaast is er plek voor twee stagiaires van de 

sportopleiding CIOS. 

○ Advies MR: zorg ervoor dat je goede studenten binnenhoudt! 

● Bibliotheek: 

○ Door de coronatijd is de continuïteit van de biebouders niet 

altijd te waarborgen geweest. 

○ Op dit moment gaan de leerkrachten zelf met de kinderen 

naar de bieb. 

4. MR cursus 

Vanuit Akkoord werd er een MR cursus aangeboden voor nieuwe leden. 

Linda, Jos, Franca en Ohran zijn geweest. 

5. Afsluiting schooljaar 

Afsluitende borrel met ouderraad en medezeggenschapsraad op school was 

goed om samen het jaar af te sluiten.  

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar de notulen op de website van 

Het Maasveld. 

 

 


