
Notulist:  Dennis Liezenga 
Voorzitter: Joost Timmermans 
Aanwezig:     
Afgemeld:  

Agenda:  

1. Opening online (aanvang 19:30)  

2. Notulen goedkeuren 17 september  
Goedgekeurd         

3. Mededelingen         
4. MR ouders / leerkrachten  

De studiedag heeft online plaatsgevonden met het thema vraag het 
de kinderen. Woordenschat en rekenen kwamen hierbij als thema’s 
naar voren die dag. 

5. OR  
Vanuit de OR zijn er geen mededelingen.  

6. GMR  
De GMR biedt de mogelijkheid aan tot een start- of 
verdiepingscursus voor de MR, Angela gaat de verdiepingscursus 
doen en Marco de startcursus.  

7. Punten vanuit de directie (Patrick)  
- Het continurooster is aan de MR gepresenteerd met 7 
verschillende opties waar voordelen en nadelen aan kleven. De 
modellen worden door Patrick gemaild naar de MR om deze 
volgende keer nogmaals te bespreken. Hierin zijn verschillende 
mogelijkheden m.b.t. lengte van de pauzes, lengte van de dagen en 
de invulling van het aantal uren voor de onder- en/of bovenbouw. 
Daarnaast zijn er formatie verschillen qua aantal Fte in de 
verschillende modellen.  
- Route voor L11-leerkrachten, de route voor de L11-leerkrachten 
wordt aangepast en is gepresenteerd in een nieuw model vanuit de 
PO raad. Binnen het Maasveld zijn nu 2 leerkrachten met een L-11 
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functie profiel. Het nieuwe model zal niet alleen op functie, maar 
met name op onderwijs gerelateerde taken/zaken gestoeld zijn.  
- Aanstellen hoofdBHV en afspraken hierover in het 
werkverdelingsplan. Vincent is het nieuwe hoofdBHV en volgt Mieke 
op, er zal nu elk schooljaar een nieuw hoofdBHV worden aangesteld.  
- Veiligheidsbeleid, geen nieuws. 

- Procedure groepsverdeling. Vanuit de oudergeleding is een 
ingebracht punt gekomen om de lijstjes voor de kinderen ook 
thuis voor te leggen. Vanuit de leerkrachten geniet dit niet de 
voorkeur, door middel van een duidelijk bericht i.c.m. de 
procedure groepsverdeling en de ervaringen van de leerkrachten 
m.b.t. de groepen/kinderen en het invullen van het sociogram 
moet dit leiden tot een goede en evenwichtige groepsindeling. 

- Instemmingsbevoegdheid  
Wie heeft meer informatie gevonden. De afspraak was om deze op de 
agenda te zetten m.b.t. punten die wij tegen komen vanuit de MR op 
het gebied van instemmingsbevoegdheid. Deze blijft ook op de 
agenda staan.

Verkiezingen  
Joost heeft laten weten dat dit zijn laatste jaar als MR-lid gaat 
worden. We nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van 
Dennis en Joost. Voor volgend schooljaar komen er twee vacatures 

Tijdpad verkiezingen Medezeggenschapsraad 2 kandidaten

Datum Actie

1 Vrijdag 18 december 
2020

Vooraankondiging verkiezingen via Isy en Facebook 
met een kerstgroet van de MR.

2 Maandag 4 januari 
2021

Het tijdpad van de verkiezingen plaatsen op Isy en 
aanmelding via de mail bij Marian Reijnders. Flyer op 
Facebook.

3 Vrijdag 22 januari 
2021

Sluiting aanmelden.

4 Maandag 25 januari 
2021

Bekendmaking kandidaten via Isy. De kandidaten 
zullen zich in dit bericht ook voorstellen. 

5 Woensdag 3 februari 
2021 

Tussentijdse herinnering om te stemmen via Isy en 
Facebook.

6 Vrijdag 12 februari 
2021

Sluiting verkiezingen.

7 Donderdag 4 maart 
2021

De telling en het bepalen van de uitslag gebeurt in de 
MR-vergadering om 19:30 uur ’s avonds.

8 Vrijdag 5 maart  
2021

Bekendmaking nieuw MR-lid via Isy en Facebook.

9 Donderdag 27 mei 
2021

Het nieuwe leden uitnodigen de MR-vergadering. 



bij de oudergeleding.  
Voorstel voor de verkiezingen om een nieuwe flyer te maken en 
deze op school op te hangen en op Isy te plaatsen. Daarnaast 
moeten we nadenken hoe ouders online kunnen stemmen op de 
kandidaten. Joost gaat samen met Marian de flyer samen stellen en 
binnen de MR gaan we kijken via welk platform een stemming te 
organiseren is. 
 

8. Agendapunten volgende vergadering  
- Begroting en investeringen.- Verkiezingen. 

 - Verkiezingen. 
 - continurooster 

Rondvraag  
- Joost; de GMR heeft een vacature en is naarstig op zoek naar een nieuwe 
kandidaat. Er is een functie omschrijving gemaild naar Joost, mochten er 
mensen zijn die dit erg leuk lijkt dan kunnen ze zich bij Joost melden.   

9. Afsluiting 21:30 uur 
We proberen elke keer om 21:30 af te sluiten


