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Notulen MR-vergadering 4 maart 2021 via Teams
Aanwezig: Bertio - Anouk T - Miranda- Marij
Tijd: 19.00 uur via Teams
Notulen: Miranda
1. Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Marij.
2. Vaststellen notulen 12-01-2021.
Iedereen gaat akkoord met de notulen.
3. Heropening na de lockdown.
Het protocol loopt. Iedereen houdt zich aan de afspraken.
Ook de kinderen hebben er geen problemen mee.
Voorlopig blijft het op deze wijze gehandhaafd.
4. Vacature nieuwe directeur.
Er is een vacature uitgezet en men kan tot en met 14 maart reageren.
Namens de MR zullen Bertio (oudergeleding) en Marij (personele geleding) deelnemen
aan het Benoemings Advies Commissie (BAC).
De vragen van de oudergeleding worden meegenomen naar de sollicitatiegesprekken.
Namens het team zal juf Inge Matthijs (coach groep 8) in het BAC plaatsnemen.
5. Tussentijdse evaluatie jaarplan en werkverdelingsplan.
In het jaarplan staan de speerpunten van de school weggezet. Halverwege het schooljaar worden
alle speerpunten geëvalueerd. Wat is behaald, wat loopt volgens de planning en wat verdient nog
een aanpassing.
Tip voor het PR plan: Denk ook aan de scouting; De Eburonen in Limmel en Titus Brandsma in
Nazareth
Het werkverdelingsplan is door het team geëvalueerd en tevens ook al een kleine vooruitblik
gedaan. Aan het einde van het schooljaar zal dit opnieuw worden aangepast aan de situatie van
het komende schooljaar.
6. Verkeersaanbod.
Woensdag 3 maart is de aftrap geweest van het nieuwe verkeersmenu van de Provincie en de
gemeente voor alle scholen in Limburg. Op 8 april zal het daadwerkelijk in gebruik worden
genomen. We kunnen dan ook, indien nodig, gebruik maken van de ondersteuning van een
onderwijsadviseur.
7. Mededeling.
Dhr. Maurice Lambriex is GMR-lid en wil graag kennismaken met de MR.
Hij zal worden uitgenodigd voor de volgende MR-vergadering.
8. Rondvraag : geen.
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