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Notulen MR Maurice Maeterlinckschool                                        
Datum  :   07-06-2018 
Tijd  :  20.00-22.00 uur 
Plaats     :   Delft, Maurice Maeterlinckschool  
Aanwezig : MR leden en directie   
Afwezig            :  Xandra met kennisgeving 
Voorzitter : Martine Brunt 
Secretaris        :             
Notulen : Corrie Mechelse 
Nr. Onderwerp Bron / Bijlagen Status 

1. Opening  
 

  

2. Vaststellen agenda 
 

De volgorde van de agenda wordt in overleg aangepast.   

3. Notulen & acties MR   12-04-18 
 

Plan werkdruk –Bob is hier nog niet aan toegekomen. Dit punt komt terug op de  volgende 
vergadering.   Hierna worden de notulen vastgesteld. 

Vastgesteld 

4. Uitslag ouderpeiling schooltijden 
 

Bob:  Uit de ouderpeiling is als belangrijkste punt naar voren gekomen dat er bij de ouders 
eigenlijk geen behoefte is aan andere schooltijden. Wel behoefte aan uitbreiding mogelijkheid 
BSO. Het punt blijft dat de leerkrachten wel eerder zouden willen stoppen. 
V.w.b. vervoer gaat Traficon onderzoek doen of het voor vervoer ook beter wordt om  in te 
passen als de schooltijden veranderen.  
 
Besloten wordt toch een informatieavond/thema-avond voor de ouders te organiseren om de 
eventuele wijziging vanuit verschillende invalshoeken te belichten. De wijziging zou wel in het 
belang van de organisatie zijn, in het belang van het onderwijs. 
  
25 juni a.s. is de  volgende bijeenkomst van de werkgroep, besproken wordt dan wat het 
voorstel uiteindelijk wordt. Dit voorstel gaat naar MT en MR. De ouders dienen in te 
stemmen, het personeel heeft alleen adviesrecht.  Wordt vervolgt.   
Rapportage met  info voor de  leerkrachten wordt nog uitgewerkt. Volgt via Bob    
 
Een samenvatting van de gehele enquête staat morgen in de nieuwbrief.  
 

Informatie-avond 
ouders 
organiseren. 
 
Punt komt weer 
terug op de 
agenda. 

5. Nieuwbouw – laatste 
ontwikkelingen 
 

Momenteel weinig nieuws. We zijn bezig om de financiering rond te krijgen maar gaan ervan 
uit dat dat wel gaat lukken. Punt is nog wel de laatste aanbouw op het huidige pand, hiervan  
is financiering nog niet helemaal afbetaald. Dit is iets tussen bestuur en wethouders. 
Inmiddels hebben we M3V adviespartners  in de arm genomen om het proces op te starten. 
Na zomervakantie, 4 september, is de studiedag geheel gericht op nieuwbouw. Er volgen ook 
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nog bijeenkomsten met ouders,  ouders uit MR, personeel etc. Hier komt uiteindelijk een 
pakket van eigen uit, het is de bedoeling dat dit in december afgerond is. In het meest 
gunstige geval kan de bouw na de zomervakantie van 2019 starten. Wordt vervolgt.  
 

6. Mededelingen vanuit directie 
- Rapportage inspectie  
- Personele ontwikkelingen 
- Formatieoverleg PMR dd 

6-6-18  
 

Mededelingen Bob  
 
Rapportage inspectie 

- Bijlage rapportage inspectie  -  Iedereen heeft het rapport door kunnen nemen, er zijn 
geen vragen over. In december volgt er een nieuw gesprek met de inspectie om te 
bespreken of de gevraagde aanpassingen zijn gelukt. 
 

Personele ontwikkelingen: 
- Door het afscheid van Martine is er nu ook een vacature IB so m groep 0,5 fte.  We 

zoeken ook 0,3 fte VSO IBer.  Totaal dus 0,8 fte. De vacature is RESPONS-breed 
uitgezet. Er zal een commissie gevormd worden, mogelijk neemt er ook iemand 
vanuit de MR plaats in deze commissie.  

- Er is een flinke aanwas nieuwe leerlingen. We starten het nieuwe schooljaar wel met 
de 15 bestaande groepen. Het aantal leerlingen per groep stijgt dus en we gaan hier 
meer personeel op zetten. Uitbreiding van leerkrachten is dus nodig. Er is inmiddels 
wel een teamleider voor de m-groepen aangenomen, en voor de VSO afdeling start 
er een teamleider bij SSOL vandaan die in een re-integratie traject zit. Mogelijk bevalt 
dit zo goed dat hij op enig moment kan solliciteren naar deze functie.  

 

 

7. Samenstelling MR 2018-2019 
 

In verband met het vertrek van Martine moet er een nieuw lid gezocht worden voor de MR. 
Volgens de regels moet gekeken worden naar de laatste stemming, als er personen zijn die 
toen niet gekozen zijn, kunnen die nu gevraagd worden. Als eerste zal Saskia Ellen vragen, 
wil zij niet dan zal Martijn gevraagd worden. Dit is dan voor de duur van 1 jaar. Hierna zijn er 
weer verkiezingen. Saskia zal het voorzitterschap van Martine overnemen. Aangezien Corrie 
stopt met secretariaatswerkzaamheden zal Marion dit overnemen. 
Het actuele overzicht van aftreden zal bij deze notulen gevoegd worden. 
 
V.w.b. het afscheid van Martine en Corrie zal Saskia een Datumprikker rondsturen voor een 
etentje. 
 

Aktie Saskia 
 
 
 
 
Aktie 
Marion/Corrie 
Taken 
overnemen 
 
Aktie Saskia 

8. Schoolgids – proces 
 

De concept versie van de nieuwe schoolgids is nog niet helemaal af. Bob stuurt over enkele 
dagen de drukproef rond en geeft daarbij aan wat de gewijzigde  en aangevulde delen zijn. Er 
moeten ook nog enkele gegevens worden verzameld en aangepast. 
Graag krijgt hij uiterlijk vrijdag 22 juni a.s. een reactie op de teksten. Eventuele wijzigingen 

Aktie Bob + 
leden MR 
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kunnen dan nog doorgevoerd worden.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
 

Geen verdere vragen 
 

  

 


