Aan:
MR-leden
Directie Maasveld

CC:
Voorzitter OR

Inlichtingen bij
Marian Reijnders

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

Datum
28 januari 2021

Onderwerp
Vergadering

Notulist:
Voorzitter:
Aanwezig:
Afgemeld:

Daniëlla Stemkens
Joost Timmermans
Marianne, Joyce, Angela, Patrick, Dennis, Joost, Nicole
Marco

Agenda:
1. Opening online (aanvang 19:30)
2. Notulen goedkeuren 12 november - zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen
a) MR ouders / leerkrachten
- Terugkoppeling online onderwijs
Terugkoppeling vanuit de GMR is altijd met Ruben. Marianne heeft contact
met Ruben.
4. OR
Geen mededelingen.
5. GMR
Geen mededelingen.
6. Punten vanuit de directie (Patrick)
-Woensdag 20 januari is al een gesprek geweest over het onderwijs op
afstand. Zaken die hieruit voortkomen kunnen evt. worden besproken.
Vanuit de ouders is er een zorg betreffende het thuisonderwijs. Dit is in het
overleg besproken. De voor en nadelen hebben we op een rijtje gezet
betreffende langer online moment met de groep. We hebben ervoor gekozen
om dit een uur te doen met de hele groep. Waar nodig worden er nog
verlengde instructies online gegeven en eventueel contactmomenten. Er
wordt zelf door de kinderen nagekeken, maar ook worden er terugkoppeling
gevraagd tijdens het online moment. Ook wordt er geregeld gevraagd om
iets van het werk toe te zenden.
7. Begroting en investeringen.
Het adviesrecht is verlengd (min. tot 1 juli) als het gaat om begroting op

hoofdlijnen. Wat betekent dit precies voor ons. Patrick ligt het toe.
Adviesrecht wordt omgezet naar instemmingsrecht. Dat is nu nog niet aan
de orde. Komende september moet de begroting op de agenda. Meer jaren
investering komt dan ook terug. Hier geven wij als Mr advies in. Hiermee
moeten we rekening houden met de datum van de vergadering.
8. Continurooster
We verkennen de voor en tegens van de verschillende roosters. Het streven
is de keuze voor de ouderraadpleging te versmallen tot 3 a 4 opties. Bij de 4
opties de voor en tegens erbij vermelden. Er is door Patrick nog enkele
opties verduidelijkt.
9. Aanmeldingen nieuwe leerlingen
Gemeente geeft ouders de ruimte tot eind februari. Als het weer mogelijk is
zouden we graag de rondleidingen weer willen geven voor nieuwe leerlingen
en ouders.
10.Verkiezingen
Digitaal kun je verkiezingen doen. Per gezin. Dit kun je uitbesteden door een
extern bureau. Hier komt ook een voorstelronde bij. Er hebben zich 4
kandidaten gemeld, vandaar dat er verkiezingen moeten komen. Er wordt
nu een tijdspad uitgezet. Uiterlijk maandag is duidelijk hoe de verkiezingen
gaan verlopen.
11.Agendapunten volgende vergadering (4 maart 2021)
- Verkiezingen, digitaal.
- Opbrengsten Cito midden toetsen, nog niet afgenomen
- Tevredenheidsonderzoek, uitstel tot april.
l
12.Rondvraag
Angela; volgende vergadering zijn Angela en Marco naar de cursus. Er wordt
een nieuwe datum voor de vergadering gepland. Vergadering wordt
verplaatst naar 2 maart. Marianne plaatst een berichtje op Isy.
13.Afsluiting 21:30 uur
We proberen elke keer om 21:30 af te sluiten

