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Notulen MR Maurice Maeterlinckschool                          Notulen 
Datum  :   13-09-2018 
Tijd  :  20.00-22.00 uur 
Plaats     :   Delft, Maurice Maeterlinckschool  
Genodigden : MR leden en directie  
Afwezig            :           Robert Wong 
Voorzitter : Saskia Banens 
Secretaris        :             
Notulen : Marion Elshof 

Nr. Onderwerp Bron / Bijlagen Status

1. Opening  Welkom door Saskia. Frans geeft aan dat dit 
waarschijnlijk zijn laatste jaar in de MR is. Volgens 
het aftreedrooster zijn alle leden eind schooljaar  
herkiesbaar. Medio februari op de agenda.

2. Vaststellen agenda Vastgesteld zonder 
wijzigingen

3. Notulen & acties MR  07-06-2018 Concept notulen Vastgesteld
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4. Nieuwbouw – laatste ontwikkelingen De  gemeente is nog in gesprek met alle 

partijen. Er is met M3V een programma van 
eisen met het  team gestart. Er is een groep 
samengesteld  van medewerkers. Eerste 
overleg  is inmiddels geweest. In november 
komt er een ochtend voor de leerlingen en een 
bijeenkomst met ouders. Verwacht wordt dat 
in december het programma van eisen wordt 
ingediend. Sophia is hier ook mee bezig. 
Waarschijnlijk tekenen architecten in april/
mei. 
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5. Mededelingen vanuit directie 

- Nieuwe schooltijden 
- Nieuwe teamleiders 
- Procedure M5 
- Stand van zaken werving  
       sectordirecteur 

Nieuwe schooltijden : voorkeur gaat uit naar 
8.45 tot 15.00 uur. Er wordt nog verder 
onderzocht naar de haal- en brengtijden van 
het leerlingenvervoer. Er zijn nog gesprekken 
gaande met de BSO, het lijkt erop dat er alle 
dagen BSO komt. Voor het tot instemming komt 
in de MR is er nog een ouderbijeenkomst. In 
november komt er een voorstel en in december 
een avond voor medewerkers en in  januari een 
avond voor ouders. Daarna voorleggen aan de 
oudergeleding van de MR voor instemming. 

In de volgende nieuwsbrief wordt geïnformeerd 
over de nieuwe schooltijden.  

-Nieuwe teamleiders: Positief geluid over 
Annefloor en John. Zowel van de teamleiders 
zelf als van de medewerkers. John is volledig 
aan het werk na een periode van herintegratie.  

-Procedure M5: Vanwege  de nieuwe functie 
als IB-er van de leerkracht uit M5 is er een 
externe vacature ontstaan. Eén dag werkt 
Saskia extra en één dag is er een 
invalleerkracht.  

-Werving sectordirecteur: De werving is 
uitgesteld naar december vanwege het gebrek 
aan correcte documenten, volgens de GMR.  

Extra mededelingen: Na de herfstvakantie 
verhuist  M3 naar de ruimte van AB. Dit is 
gewenst omdat dan de hele M-afdeling op één 
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6. Werkdrukmiddelen Idee van Frans. Een groepje samenstellen om 

na te denken over de werkdrukmiddelen. 
Actie Saskia

8. Vrijwilligers Vraag Saskia: meer vrijwilligers aantrekken 
voor onze school? Er moet dan een duidelijk 
doel zijn. 

9. Rondvraag en sluiting N.a.v. de vraag waarom de meivakantie niet 
synchroon loopt met de andere scholen in de 
regio wordt er gepolst bij de medewerkers hoe 
zij hier in staan.  

Saskia vraagt of er behoefte is om voortaan bij 
elke vergadering een half uur na afloop zonder 
directie te vergaderen. Frans en Xandra geven 
aan dat niet nodig te vinden, alleen als er een 
belangrijk punt is.  

Saskia vraagt of er behoefte is om het MR 
informatieblad ergens ter inzage te leggen.  Is 
niet nodig, als er een interessant artikel 
instaat kunnen we het via de mail verspreiden.  

Persoonlijke mededeling Bob. Bob gaat 20 
september trouwen en daarna op huwelijksreis. 
Hij is afwezig tot en met 9 oktober.  

22.15 sluit Saskia de vergadering. 

 Actie Bob

!  4



!

!  5


