Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

E-mail:
m.reijnders@maasveld.akkoord
-po.nl

Datum
13 september 2021

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Joyce Hermans
Voorzitter:
Aanwezig: Patrick, Nicole, Marian, Joyce, Angela, Linda (online), Franka,
Judith
Afgemeld: /
Agenda:
1. Opening door gelegenheidsvoorzitter Marian
2. Notulen 1 juli goedgekeurd
3. Mededelingen
Daniella heeft de MR verlaten. Zij wordt opgevolgd door Eef.
4. OR
I.v.m. hogere uitgaven per werkgroep door o.a. duurdere inkopen
en verzoek van school om rekening te houden met jubileum is het
voorstel om ouderbijdrage te verhogen van € 38,- naar € 40,- per
kind. Doel is om dit dan weer een aantal jaren gelijk te houden. Het
is een logisch gevolg van alle prijsstijgingen.
5. GMR
Zie notulen. Deze is toegevoegd als bijlage. Vanuit het Maasveld
neemt niemand meer zitting in de GMR.
6. Punten vanuit de directie (Patrick)
6.1.De monitor van het jaarplan:
Na een rondje verhelderingsvragen is hiermee ingestemd.
Paginanummering zou handig zijn bij dit soort documenten.
6.2. Informatieavond:
Is het de moeite waard om deze een week te verzetten aangezien
we een week later veel minder vastzitten aan de covidmaatregelen? We denken dat dit zeker zinvol is. Ook lijkt het ons
zinvol eens na te denken over een andere invulling.

6.3. Begroting:
Deze wordt ter tafel uitgereikt en door Patrick toegelicht.
Volgende keer koppelt Patrick dit terug.
7. Rookvrije school
Steeds meer scholen zijn een rookvrije school. Wat is het standpunt
van de MR hierin? In ieder geval wordt er op het schoolterrein niet
gerookt en de rest is openbaar terrein, daar hebben we niets over te
zeggen. Wat het precies inhoudt gaat Franka uitzoeken. We komen
daar volgende keer op terug.
8. Taakverdeling MR (vaststellen)
Het officieel vastleggen van de rolverdeling binnen de MR voor het
schooljaar 2020 – 2021.
Marian blijft het secretariaat voor haar rekening nemen.
Franka gaat de voorzittersrol op zich nemen.
9. Agendapunten volgende vergadering
- Begroting en investeringen.
- Veiligheidsbeleid.
- NPO-gelden. De MR wil graag geïnformeerd worden over de
besteding en de resultaten van de extra middelen.
- Verkiezingen.
- Rookvrije school
- Speelplaats
10.Rondvraag
Angela: fijn hoe we als school ondanks alle tegenslagen toch nog het
afscheid van groep 8 zo prettig mogelijk hebben laten verlopen.
Franka: speelplaats is erg onaantrekkelijk. Dit wordt zowel door team
als door ouders vaak aangegeven. We komen hierop terug.
Linda: Hoe gaat het brengen en halen als de covid-maatregelen
versoepeld worden? Hoe we het nu doen heeft voor- en nadelen.
Dit is wel een goed moment om hier nog eens kritisch naar te kijken.
11.Afsluiting 21:15 uur

