
 Aan: 
 MR-leden 
 Directie Maasveld 

 CC: 
 Voorzitter OR 

 Datum 
 2 November, 2021 

 Inlichtingen bij 
 Marian Reijnders 

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

 Onderwerp 
 Vergadering 

 Notulist  :  Judith Boonen 
 Voorzitter  :  Franca Peulen 
 Aanwezig:  Patrick Nieskens, Franca Peulen, Marian  Reijnders, Nicole 
 Klerken, Joyce Hermans, Linda Janssen, Angela Scholte, Eef Hillebrandt 
 Afgemeld  :  - 

 1.  Opening (aanvang 19:30) 
 Franca opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 2.  Notulen goedkeuren 13 september 
 Goed gekeurd. 

 3.  Mededelingen 

 a)  MR ouders / leerkrachten 
 Een ouder heeft interesse in toezicht houden tijdens de 
 pauze. Er werd door een andere ouder gevraagd of er al meer 
 bekend was over de inrichting van het schoolplein  . 

 4.  OR 
 Geen mededelingen. 

 5.  GMR 
 Geen mededelingen. 

 6.  Punten vanuit de directie (Patrick) 
 a)  Tevredenheidsonderzoek 

 De beste beoordeling van de vier keer dat het 
 tevredenheidsonderzoek is afgenomen, goed respons. 
 Het is een belevingsonderzoek, wordt zeker serieus genomen, 
 maar is natuurlijk relatief. Patrick maakt een samenvatting 
 van het onderzoek en mailt dit naar de MR voor dit naar de 
 ouders gaat. 

 b)  Begroting en investeringen. 
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 Geen bijzonderheden. 

 c)  Veiligheidsbeleid 
 Komt de volgende keer aan bod. 

 d)  NPO-gelden 
 Personeel en middelen: 
 Extra inzet uren, fulltime. Verdeeld over onder-, midden- en 
 bovenbouw. Zoveel mogelijk in de klas. 
 Aanschaf materiaal wordt nader bekeken, dit ivm afschrijving 
 en langdurend behoud. 

 e)  Speelplaats 
 Patrick wil dit inrichting speelplaats bespreken met de 
 leerlingenraad. 
 Hovenier is gevraagd voor offerte schaduwdoeken vanuit de 
 trap. Verder is de wens meer groen, maar ook voldoende plek 
 voor balspel. Elke klas, vanaf groep 3, heeft zijn eigen kist 
 met spullen voor mee te spelen in de pauze, deze wordt 2x 
 per jaar geïnventariseerd en aangevuld. 

 7.  Rookvrije school 
 Een bord “rookvrije school” kan aangevraagd worden en bekrachtigt 
 dat er niet gerookt wordt. Er kan ook extra aandacht aan 
 geschonken worden op facebook. Franca vraagt het bordje aan. 

 8.  Verkiezingen 
 Angela gaat voor het einde schooljaar de MR verlaten. Marian neemt 
 contact op met de volgende persoon van de lijst van de 
 verkiezingen. 

 9.  Uitnodiging ledenvergadering VOO 
 De uitnodiging wordt doorgestuurd naar de OR. 
 Marian en Eef willen hier aan deelnemen. 

 10.  Agendapunten volgende vergadering 20 januari 2022 
 a)  Terugkoppeling ledenvergadering VOO 
 b)  Verkiezingen 
 c)  Veiligheidsbeleid 

 11.  Rondvraag 
 Geen vragen. 

 12.  Afsluiting 
 De voorzitter sluit de vergadering om 20:55uur. 


