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 Notulen MR Maurice Maeterlinckschool                                                                                                                                  
 
Datum  :   28-05-2019                                   
Tijd  :  20.15-22.00 uur 
Plaats     :   Delft, Maurice Maeterlinckschool  
Genodigden : MR leden, Corinne en John                        
Afwezig            :             
Voorzitter : Saskia Banens             
Notulen : Marion Elshof 

Nr. Onderwerp Bron / Bijlagen Status 
1. Opening  

 
Opening en welkom door Saskia. Ellen J kijkt een keer mee bij de 
vergadering. 
 

 

2. Vaststellen agenda 
 

Vraag van Xandra of 4.6 naar voren kan worden gehaald in verband 
met het eerder verlaten van de vergadering.  

Vastgesteld 
na 4.6 
nieuwe 
schooltijden
naar voren 
te hebben 
gehaald. 

3. Notulen & acties MR  16-04-2019 
 

Concept notulen, Xandra zegt bij punt 6 dat het om de e-
mailadressen ging. John vraagt aan Annefloor of dit inmiddels is 
gedaan. 

Na 
verandering 
vastgesteld 

4.  Mededelingen vanuit directie 
 
                                           

Xandra vraagt of er nog nieuws is over de nieuwbouw. Martijn heeft 
een artikel in de krant gelezen over de nieuwbouw. Verder is er niets 
nieuws te melden. 
 
Verdere mededelingen komen nog aan de orde volgens de agenda. 
 

 

 4.1    Nieuwe schooltijden Grote opkomst bij de ouderavond. De bijeenkomst is niet als 

positief ervaren door ouders MR. SKD had op veel vragen geen 

antwoord. Er is een overleg geweest met de betrokkenen (Levin, 

maatschappelijk werk, Middin en Ben) over de BSO. Corinne en 

John waren hierbij aanwezig. Op dit moment kan SKD geen 

medewerkers leveren. Er wordt hard gewerkt om medewerkers te 

werven, ook door school. Er is een mail naar het OOP uitgegaan of 

er medewerkers meer uren willen werken. Je blijft in dienst van de 

school. Levin die de woensdag en de vakantie gaat leveren wil 
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doorstarten bij voldoende animo.  Frans zegt dat OMR gestemd 

heeft onder de voorwaarde dat de BSO geregeld zou zijn per 

september. Daar is op dit moment twijfel over. John heeft er 100% 

vertrouwen in dat het goed komt. Idee om eind juni een update te 

geven aan ouders via de nieuwsbrief.  

 4.2     Activiteitenplan   Vakantie volgend schooljaar: Er zijn scholen die afwijken maar de 

meeste scholen in Delft lopen gelijk met onze meivakantie. De 

school heeft het advies van de gemeente opgevolgd, belangrijk 

argument is dat de periode korter is tot de zomervakantie. 

MR stemt 
voor 

 4.3    Formatieplan  Corinne legt nog even uit dat VSO, de T- en de M-afdeling ieder een 

pot geld krijgen voor het formatieplan. Martijn mist nog een stukje 

in het plan van de T-afdeling op bladzijde 9 bij de telling en 

prognose. 

PMR stemt 
voor 

 4.4     Werkverdelingsplan Er zijn twee bijeenkomsten geweest met het team om een 

werkverdelingsplan te maken. Er is een concept werkverdelingsplan 

naar de medewerkers gestuurd. De PMR heeft geen 

instemmingsrecht op het plan, wel op het proces en dat is goed 

gelopen. Daar stemt de PMR mee in. 

Advies 

 4.5     Schoolgids  Schoolgids SO is nog niet af. Er komen nog wat stukken in, bv het 

oudertevredenheidsonderzoek. De gids voor het VSO volgt nog, dit 

wordt een aparte schoolgids. 

Frans merkt op dat het ieder jaar veelal  foto’s zijn uit dezelfde 

groepen. Meer variatie qua foto’s van de verschillende 

afdelingen/klassen zou gewenst zijn. Relatief weinig leerlingen in 

een rolstoel. 

Advies 
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In de week van de toekomst van het VSO is de fotograaf geweest en 

heeft veel mooie foto’s gemaakt voor de gids. 

 4.6    Duurzame inzetbaarheid  Saskia merkt op dat er in het verleden een vergoeding was voor 

sport. Jammer dit er niet meer is in het kader van het behouden van 

gezonde medewerkers. Er is een nieuw fietsplan die de stichting 

heeft overgenomen van SSOL. Op het document staat nog SSOL en 

de datum is 2018. Dit wordt aangepast en opnieuw via de mail 

verspreid.   

Actie John 

5. Jaarplanning MR Martijn heeft een goed voorbeeld van een jaarplanning van de 

school van zijn kinderen. Deze stuurt hij naar Saskia. Eerstvolgende 

vergadering bespreken. 

Actie Martijn 
 

6. Verkiezingen PMR-leden Robert geeft aan dat de kans groot is dat hij de MR verlaat. Dit als 

zijn dochter naar een andere school gaat. Er is nog geen zekerheid. 

Frans geeft ook aan dat zij nog geen uitsluitsel hebben of zijn zoon 

nog een jaar mag blijven. Als het antwoord ja is blijft Frans nog in de 

MR. 

Er zijn op dit moment geen aanmeldingen voor de MR. Ellen J heeft 

wel interesse, ze woont deze vergadering bij om een indruk te 

krijgen van de MR. Ze laat het eerst even bezinken en gaat erover 

nadenken. 

 

7. Rondvraag en sluiting Er komt nog een vergadering begin juli. Datum volgt. Saskia zorgt 

voor een datumprikker voor het jaarlijks etentje. 

Om 22.00 uur bedankt Saskia allen voor hun komst en sluit de 

vergadering. 

Actie Saskia 

 
 


