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Notulen MR Maurice Maeterlinckschool                            
Datum  :   16-04-2019 
Tijd  :  20.00-22.00 uur 
Plaats     :   Delft, Maurice Maeterlinckschool  
Genodigden : MR leden en Corinne en Annefloor 
Afwezig            :            Robert en Frans met afmelding 
Voorzitter : Saskia Banens             
Notulen : Marion Elshof 

Nr. Onderwerp Bron / Bijlagen Status 
1. Opening  

 
 
Opening en welkom door Saskia 

 

2. Vaststellen agenda 
 

 Vastgesteld 

3. Notulen & acties MR  05-03-2019 
 

Jongeman veranderen in man. Punt duurzame inzetbaarheid naar 
de volgende vergadering veranderen in een volgende vergadering.  
Spatie tussen zorgdragen. 

Aangepast 
en 
vastgesteld 

4.  Mededelingen vanuit directie 
 
                                           

OOP wordt soms vervangen door een leerkracht, dit alleen bij 
uitzondering als er geen vervanging beschikbaar is. De OOP-er krijgt 
dan netto 25 euro per dag en dit  maximaal 5 dagen 
aaneengesloten. Is dit langer nodig dan komt de OOP-er tijdelijk in 
een hogere schaal. 
 
De nieuwe rolstoelbus is gedoopt door de leerlingen, het was een 
mooi feest. De school is erg blij met de nieuwe bus. 
 
Er is een nieuwe website gemaakt, binnen een paar weken gaat de 
site de lucht in. 

 

 4.1     Activiteitenplan  Helder plan, vakanties zijn gecontroleerd en lopen gelijk met de 

andere scholen in de regio. Aangezien Xandra alleen bij de 

vergadering is en ook wil weten wat de andere ouders er van 

vinden wordt er nog niet gestemd. Xandra stuurt een mail naar de 

OMR. Het stemmen wordt dan verschoven naar de eerstvolgende 

vergadering. 

 
Actie 
Xandra 

 4.2     Formatie  Er wordt hard gewerkt aan de groepssamenstelling. Zoals het er nu 

uitziet zijn er volgend schooljaar weer  15 groepen. Er zijn nog 

onzekerheden over een aantal leerlingen. Dit betreft uitstroom en 

leerlingen van buitenaf. Per bouw wordt er een formatieplan 

Eerst 
volgende 
vergadering 
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gemaakt. Er komen dus drie formatieplannen. De MR kan nog niet 

instemmen omdat het formatieplan samenhangt met het 

activiteitenplan. 

 4.3     Werkverdelingsplan Volgens de cao moet er een werkverdelingsplan komen, dit plan 

treedt in per 1 augustus 2019. Dit houdt in dat er met het team 

wordt gekeken naar de verdeling van uren voor de klas, 

opslagfactor, begin- en eindtijd, enz. Team beslist met elkaar over 

de werkverdeling. Er zijn twee bijeenkomsten geweest waarbij op- 

en /of aanmerkingen zijn gekomen. Concept is gemaakt en 15 april 

gemaild naar het team die reacties kan mailen tot 24 april. Daarna 

wordt het plan gezien door de MR en wordt er gestemd. Taak MR is 

of de procedure goed is verlopen. PMR bekijkt de reacties van de 

achterban en kan dan tot eventuele instemming komen. 

 

Eerst 
volgende 
vergadering 

 4.4     Schoolgids Er komen twee schoolgidsen, één voor het VSO en één voor het SO, 

deze verschijnen op de site. Concept  SO wordt door Annefloor over 

de mail naar de MR- leden gestuurd. Concept VSO mailt John naar 

de MR- leden. Graag op- en/of aanmerkingen  in een ander kleurtje.  

Actie 
Annefloor 
en John 

 4.5     Vervolg duurzame inzetbaarheid Instemmen volgende vergadering. Graag nog een keer  het stuk via 

de mail verspreiden. 

Actie 
Annefloor 

 4.6     Nieuwe schooltijden Xandra merkt op dat er een verandering is in het nieuwe 

schooltijden plan nadat de OMR had ingestemd bij de vorige 

vergadering, dit verbaasde haar. Corinne legt uit dat dit komt 

doordat het VSO te weinig lesuren had. Nu is de half uur pauze een 

kwartier geworden en het andere kwartier wordt gekoppeld aan 

een leerdoel. Aangezien Xandra vanavond de enige  ouder is gaat zij 

hierover een mail naar de andere ouders sturen met de vraag wat 

Actie 
Xandra 
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zij hiervan vinden. 

5. Verkiezingen MR-leden Verkiezingen ouders zijn in november. Gebruikelijk is om dit per 

kalenderjaar te doen. Verkiezingen personeel  gaat na de 

meivakantie van start. Er gaat een mail naar de medewerkers die 

vervolgens de tijd krijgen om te reageren. Saskia, Martijn en Marion 

gaan uit de MR. Voor de continuïteit zou het prettig zijn als Martijn 

erin blijft. Destijds heeft Martijn Martine vervangen en is het 

volgens de procedure zo dat  Martijn zich weer opnieuw 

verkiesbaar moet stellen.  

 
Actie Saskia 

6. Rondvraag en sluiting Xandra: De email-adressen van Basalt zijn nog niet aangepast. 

Annefloor gaat hier achteraan. 

Saskia sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt allen voor de 

aanwezigheid. 

Actie 
Annefloor 

 
 


