Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

E-mail:
m.reijnders@maasveldtegelen.nl

Datum
20 januari 2022

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Aanwezig:
Afgemeld:

Eef Hillebrandt
Franca Peulen
Patrick Nieskens, Franca Peulen, Marian Reijnders,
Joyce Hermans, Linda Janssen, Angela Scholte, Jos Joosten,
Eef Hillebrandt
Nicole Klerken, Judith Boonen

Notulen:
1. Opening (aanvang 19:30 online)
Franca opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Welkom aan Jos als nieuw lid van de MR.
2. Notulen goedkeuren 2 november
De notulen zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen
a) MR ouders / leerkrachten
Er zijn geen mededelingen.
4. OR
Geen mededelingen
5. GMR
Zie notulen van 20 oktober 2021
6. Punten vanuit de directie (Patrick)
- Veiligheidsbeleid
DVVS - dit doen we nu al 4 jaar. We liggen op schema.
(dit gaat over ARBO-veiligheid)
De rapportage gaat naar het bestuur en er wordt een nieuwe
vragenlijst uitgezet rondom veiligheid voor het komende
4-jaren-plan.

-

Financiën
Patrick geeft uitleg over het stuk “Notitie P-MR Bekostiging
Professionalisering en begeleiding van startende leraren en
schoolleiders”.
Geld voor professionalisering komt nu uit een andere box
dan voorheen. Het budget is veranderd. Het gedeelte dat
naar het personeel zou moeten gaan is in werkelijkheid
groter, dus er wordt niet bezuinigd op deze post.
Het heeft vooral een andere naam gekregen.
Dit is bij deze goedgekeurd door de MR.

-

Corona-update
In de weken voor Kerst was het relatief rustig.
Op dit moment zijn er 2 positieve leerkrachten en een groep
in quarantaine.

7. Terugkoppelingen algemene ledenvergadering openbaar
onderwijs
Eef en Marian hebben hieraan deelgenomen en geven een
terugkoppeling. Belangrijke punten waren artikel 23 en zelfcensuur
in schoolboeken.
8. Rookvrije school
Op de school hangt het bord. We hebben positieve reacties hierover
ontvangen.
9. NPO geld
Hoe verloopt de inzet hiervan en hebben er veranderingen
plaatsgevonden?
We hebben hier aan het begin van het schooljaar een bepaalde inzet
voor gekozen. Deze staan door de huidige omstandigheden onder
druk. Dat is wrang, maar het is op dit moment niet anders.
Komen er dan in de toekomst nog nieuwe NPO-gelden om dit recht
te trekken? Dit signaal moet goed worden doorgegeven aan de
juiste tafel. Roel zorgt hiervoor.
10. Schoolplein
Wat is de stand van zaken?
De leerlingenraad heeft wat ideeën gegeven.
Er is veel vraag naar een groter speeltoestel. Hiervoor is 50% cofinanciering van de gemeente voor nodig.
Ook is er vraag naar meer schaduwdoeken. Dit wordt op korte
termijn worden gerealiseerd.
Daarnaast is het plan er om de speelplaats nog meer de te
vergroenen. Ook dit wordt opgepakt.

Patrick maakt een overzicht van wat er moet gebeuren om dit
allemaal te realiseren. Aan de hand van dit overzicht kunnen er
wellicht taken voor het realiseren van het bovenstaande worden
verdeeld.
11. Schoolactiviteiten komend jaar
Wat staat er komend schooljaar nog op de planning?
Worden er ook plannen gemaakt als het even anders moet?
Er wordt van alles gepland en voorbereid (waarschijnlijk met plan A,
plan B en wellicht plan C). De oproep is om gezamenlijk te kijken
naar kansen en mogelijkheden, want dit doet voor kinderen enorm
veel. Hier gaan we voor!
12. MR cursus
Wie wil hieraan deelnemen?
Franca, Linda, Judith en Jos willen hieraan deelnemen.
13. Procedure aannemen nieuwe directeur
Wat is de rol van de MR en wat zijn de verwachtingen?
De vacature staat inmiddels op de site en Social Media. Er zijn al
wat reacties binnen. De sluitingsdatum is 7 februari 2022. Op 8
februari wordt een voorselectie gemaakt. Op 11 februari worden de
1e gesprekken gevoerd met de kandidaten en de
sollicitatiecommissie. Vervolgens wordt er afgepeld en komt er een
nieuwe directeur naar voren. Als alles volgens de planning blijft
lopen, kan deze persoon nog door Patrick kan worden ingewerkt.
14.Agendapunten volgende vergadering
- Terugkoppeling M-analyse
- Financiering prestatiebox
- Overzicht stappenplan realiseren schoolplein
15.Rondvraag
Namens de MR wordt er stilgestaan bij het afscheid van Angela.
Bedankt voor al je inzet bij de MR de afgelopen jaren Angela!
16.Afsluiting 21:30 uur
De voorzitter sluit de vergadering om 20:53 uur.

