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Notulen MR IKC El Habib 

 
Vergadering  MR El Habib 

Aanwezigen  Bestuur: Ahmet Turan, Mehmet Demirbas, Hüseyin Külcü 

   Directie: Maud Schraven 

Lid MR: Hayate Helly, Ender Sürmeli, Vincent Schuimer, Tanja Honing, 

Ahmet Ölmezer 

Afwezigen  Safiye Dursun (afgemeld) 

Vergaderplaats IKC El Habib, Silexstraat 41, 6216XB Maastricht 

Vergaderdatum vrijdag 30-09-2022 

Aanvang  16.00 – 17.00 uur 

 
Agenda Bespreking Instemming/Advies 

1. Opening 
 

➢ Opening met koffie en vlaai. 
➢ De secretaris van de MR heet iedereen welkom en 

opent de vergadering.  

 

2. Vaststellen 
agenda 

➢ Vaststellen agenda 
➢ De agenda wordt vastgesteld.  

 

3.  Mededelingen ➢ Mededelingen 
➢ Safiye Dursun heeft zich afgemeld, en heeft via mail 

gebruikt gemaakt van haar stemrecht. 

 
 

3. Fietsplan ➢ Fietsplan 
➢ Mehmet Demirbas legt aan de personeelsgeleding van 

de MR uit dat het bestuur wil voorstellen om de 
vergoeding voor de aanschaf van een nieuwe fiets via 
de werkgever (fietsplan) te verhogen van 700 naar 
1000 euro. Verrekening geschiedt via de 
eindejaarsuitkering en wordt met met het salaris van 
december uitgekeerd. Het maximale voordeel hangt af 
van de belastingschaal waarin je als werknemer zit. 

Instemming:  
De leden van de PMR 
bedanken het bestuur 
voor dit royale gebaar 
en stemmen in met het 
voorstel. 

4.  Nieuw COVID-
plan 

➢ Nieuw COVID-plan  
➢ Maud Schraven licht namens de directie het nieuw 

COVID-plan toe met daarin de 4 scenario’s met de 
bijbehorende maatregelen die ervoor moeten zorgen 
dat het voor iedereen duidelijk is welke maatregelen er 
genomen dienen te worden en wie daar 
verantwoordelijk voor is. 

Instemming:  
De leden van de MR 
bedankten Maud 
Schraven voor de 
duidelijke uitleg van het 
plan en stemmen na 
onderling overleg in met 
het nieuwe COVID-plan. 

5. Aanvraag 
subsidie voor de 
verbetering van de 
basisvaardigheden 

➢ Subsidie basisvaardigheden 
➢ Mehmet Demirbas licht namens het bestuur toe met 

welk doel de subsidie voor de verbetering van de 
basisvaardigheden in het leven is geroepen en onder 

Advies:  
De leden van de MR 
bedanken Mehmet voor 
de heldere toelichting en 
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welke voorwaarden de subsidie gebruikt mag gaan 
worden. Hij geeft aan dat het bestuur en de directie 
samen bezig zijn om aan de hand van de door de 
overheid opgestelde menukaart een aantal gerichte 
keuzes te maken voor interventies die het onderwijs op 
El Habib ten goede zullen komen. 

geven na onderling 
overleg een positief 
advies over de 
aanvraag subsidie 
basisvaardigheden. 

6. Evaluatie met de 
voorzitter van het 
bestuur, dhr. Drs. 
Ahmet Turan 
 

➢ Evaluatie met voorzitter van het bestuur 
➢ De voorzitter van het bestuur, dhr. Drs. Ahmet Turan 

wil graag van de MR-leden horen hoe de 
samenwerking met het dagelijks bestuur, dhr. Drs. 
Mehmet Demirbas, dit schooljaar is verlopen.  

➢ Eén voor één spreken de MR-leden hun waardering uit 
voor de prettige en professionele manier van 
samenwerken en communiceren. De MR wordt op 
regelmatige basis goed geïnformeerd en geraadpleegd 
en er is altijd ruimte voor het stellen van vragen of het 
doorgeven van suggesties. De personeelsleden ervaren 
het als prettig dat de dagelijks bestuurder ook dagelijks 
op de werkvloer aanwezig is. Dat werkt 
drempelverlagend en zorgt voor een goede 
samenwerking. De bottom-up-benadering geeft je als 
personeelslid de voldoening dat je stem meetelt en 
gewaardeerd wordt. Daardoor voelt iedereen zich 
medeverantwoordelijk voor het beleid dat men samen  
uitvoert. 

De MR is zeer 
tevreden over de 
samenwerking met het 
dagelijks bestuur. 

7. Rondvraag ➢ Gymlessen: Mehmet Demirbas deelt mee dat vanaf 
volgend schooljaar de tijd van het vak bewegings-
onderwijs verruimd gaat worden naar 90 minuten per 
week. Voor de onderbouw zullen dit 2 lessen van 45 
minuten worden, voor de bovenbouw betekent dit één 
les van 90 minuten. De directie zal het jaarrooster 
hierop gaan aanpassen. 

➢ Leerlingenraad: Mehmet Demirbas geeft aan dat 
vanaf volgend jaar de leerlingenraad een onderdeel 
van de MR zal gaan vormen. De leerlingenraad kan de 
medezeggenschapsraad van de school adviseren. De 
leerlingenraad praat namens de mening van de 
leerlingen op school. Verdere uitwerking zal nog gaan 
plaatsvinden. 

 

10. W.v.t.t.k./ 
sluiting 
 

➢ W.v.t.t.k. / sluiting 

➢ Datum van de volgende vergadering van de MR blijft 

staan op vrijdag 4 november om 15.30 uur. De 

(digitale) uitnodiging met de benodigde agendastukken 

zullen zo snel mogelijk verstuurd worden. 

➢ De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun 

bijdrage en sluit de vergadering. 

 

 


