
Notulen MR vergadering 

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer  

Locatie Maria Duystlaan 

 

Datum: 01-03-2021 

Tijdstip: 19:30 - 21:30u 

Locatie: via google meet 

Aanwezig: Leonie van Dinter (voorzitter), Annemarie vd Arend, Bastienne Bishop, Bianca 

Wijnolts (directie), Martine Middel (notulen) 

 

A Vooroverleg zonder directie 
1. Vaststellen en actiepunten 

- Notulist: Martine 

- Agenda: geen aanvullingen 

- Rondvraag: geen punten 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

A. Nieuwsbrief medezeggenschapsraad (mail 1-2-2021) 

B. Oudertevredenheidsonderzoek (mail 10-2-2021)  

C. Agenda GMR 16-2-2021 

D. Begroting (mail 20-02-2021) 

  

B Overlegvergadering met directie 
1. Vaststellen en actiepunten 

A. De notulen van het overleg van 3 februari 2021 worden vastgesteld. Leonie plaatst ze op 

de website. 

B. Openstaande actiepunten: 

 

Datum  Actiepunt  Wie?  

5-10 Uitzoeken mogelijkheden mobiele CO2-meter 
Bianca heeft contact gehad met Librijn, er lijkt voorlopig vanuit 
Librijn nog niets geregeld te worden. Zelf aanschaffen is een optie, 
de meters kosten echter wel €200 per stuk (x9 klassen). 
Update 1-3-2021: er zijn nog geen meters 

Bianca 

5-10 Jaarplanning MR maken Leonie 

5-10 Inplannen MR-overleg zonder directie eind van het schooljaar Leonie 

1-3 Informeren achterban personeel Annemarie en 
Bastienne 

1-3 Notulen op website Leonie 

1-3 Stukje nieuwsbrief Martine 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1_dgpNKRTwkbbhjq7fqX9iHsEtsMwFLRg/edit


 

 

2. Mededelingen van de directie  

A. Nieuwbouw 

Bianca gaat binnenkort met een aantal kinderen uit de bovenbouw langs bij het 

architectenbureau om het over de nieuwbouw te hebben. De sloop van het zwembad ligt 

momenteel stil. Zoals het er nu uitziet begint de bouw op z’n vroegst in januari 2022. 

B. Logo en naam 

Tegelijk met de nieuwbouw komt er een nieuwe naam voor de school. Samen met 

Parkrijk en de andere Jan Vermeerschool wordt ook een nieuw logo ontworpen: elke 

school hetzelfde logo, maar dan in andere kleuren. Parkrijk neemt het logo nu al in 

gebruik, onze school tegelijk met de nieuwe naam. Het bedrijf dat het logo heeft 

ontworpen komt ook met ideeën voor een nieuwe naam. Streven is om op 1 augustus de 

nieuwe naam te hebben. 

C. Covid-19 

Momenteel zijn er diverse kinderen thuis vanwege corona gevallen in het gezin. 

Sommige corona maatregelen in de school blijken in de praktijk lastig uitvoerbaar, 

hiervoor wordt een oplossing gezocht door met elkaar in gesprek te gaan. 

D. Deltaplan Voorschoolse educatie, basis- en voortgezet onderwijs | Coronavirus COVID-

19  

Het plan is om in de bovenbouw nu al te starten met bijspijkeren van leerlingen die dat 

nodig hebben. Hiervoor is ook iemand gevonden om dit te gaan doen. In het team wordt 

geïnventariseerd waar het geld nog meer aan besteed moet worden. Het geld (ca 

€144.000 per schooljaar, 2 jaren) wordt over de bouwen verdeeld naar leerlingaantal. 

E. Subsidie Schoolkracht: de school had zich hiervoor ingeschreven, maar is helaas 

uitgeloot: er waren 6600 aanvragen, er was geld voor 200. 

F. Leerlingaantallen 

Cijfers op dit moment: 

● Nieuwe instroom 19 

● Groep 1 23 

● Groep 2 26 

● Groep 3 29 wachtlijst 3 

● Groep 4 28 

● Groep 5 24 wachtlijst 1 

Idealiter zitten in elke groep 27 kinderen . Soms lijken de aantallen terug te lopen, 

bijvoorbeeld doordat ouders toch liever hun kind naar een school wat dichter in de buurt 

willen sturen. En de volgende week zijn er ineens weer meerdere nieuwe aanmeldingen. 

Misschien is dit een goed moment om wat meer PR voor de school te maken?  

Samen met de opvang zijn kaartjes gemaakt om aan 3-jarigen van De Lange Keizer te 

sturen over peuter wennen op school. Dit kaartje zou nog aangepast kunnen worden, 

zodat het ook op andere kinderdagverblijven uitgedeeld kan worden. 

De nieuwe naam en het nieuwe gebouw zijn in elk geval ook een logisch moment voor 

PR voor de school. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/voorschoolse-educatie-basis-en-voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/nationaal-programma-onderwijs/voorschoolse-educatie-basis-en-voortgezet-onderwijs
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2020/11/04/aankondiging-regeling-schoolkracht-een-impuls-voor-schoolontwikkeling


G. Nieuw schoolondersteuningsprofiel (passend onderwijs). De MR heeft adviesrecht op dit 

stuk. Op 21 april wordt dit stuk in de MR besproken. Het stuk komt eerst in het MT en 

dan in het team en dan in de MR. 

H. Personeel 

Een van de leerkrachten was nog 1 dag in de week ziek. Zij heeft haar uren nu 

teruggebracht van 3 naar 2 dagen, waardoor ze ook niet langer meer ziek gemeld is.  

I. Studiedag Librijn (juni) vervalt dit jaar: door de corona maatregelen is het geen goed 

idee om met zoveel mensen bij elkaar te komen. In plaats daarvan wordt een studiedag 

per school gehouden. 

J. Studiemiddag 19 februari: de school is 19 februari de hele dag open geweest, ipv vanaf 

12 uur gesloten voor de studiemiddag. Een deel ervan is gedaan op do 11 februari olv 

Bo Mynett over Montessorionderwijs, voorbereide omgeving etc. Op 19 februari na 

schooltijd is teruggekeken op de eerste 2 weken na heropening van de school. 

 

3. Oudertevredenheidsonderzoek 

● Er is een vragenlijst met 10 vragen uitgezet. De 2 laagst scorende vragen zijn:  

○ Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om maximaal te ontwikkelen?  

○ Hoe tevreden bent u over de informatie die u over uw kind krijgt? 

● De MR wil graag weten wat het doel is van de vervolgvragen. Wie is de eigenaar van de 

uitslag en moet/gaat er iets mee doen? De school wil graag weten waarom ouders 

bepaalde antwoorden hebben gegeven en wat de achterliggende motivatie is. Welke 

informatie wordt bijvoorbeeld gemist? Er is geen verplichting vanuit Librijn om hierop 

door te vragen. Met de antwoorden kan de school werken aan verbetering. Per thema 

bijvoorbeeld 2-3 gerichte vragen stellen en een tekstvak om vrij te antwoorden. Met het 

team en ook met de Ouderraad zal Bianca inventariseren welke vervolgvragen aan de 

ouders gesteld kunnen worden. 

● Daarnaast benadrukt de MR het belang van monitoring: hoe houden we vinger aan de 

pols of er verbetering is? De volgende keer worden weer dezelfde vragen van PO 

Vensters gesteld en kunnen de antwoorden dus worden vergeleken met die van dit jaar. 

 

4. Begroting 2021 

● De huisvestingslasten zijn in 2020 (veel) hoger uitgevallen dan begroot. Dat komt door 

nieuwe afspraken over de financiering van onderhoud in combinatie met een oud 

schoolgebouw. 

● Aan personeelskosten is meer uitgegeven dan begroot: er hebben dus meer uren 

leerkrachten voor de klas gestaan dan begroot. 

● De schoonmaakkosten in 2020 zijn hoger uitgevallen vanwege extra schoonmaak door 

corona. 

● Het tekort voor 2020 bedraagt ± €5000. Dat is binnen de marges van Librijn. 

● De rijksbijdrage voor 2021 valt lager uit dan in 2020 vanwege een lager leerlingaantal op 

1 oktober. 

 

C. Nabespreking zonder directie 
1. Jaarplanning: verkiezingen worden toegevoegd aan de planning voor april-mei. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1XF-zSn3cX56nJeq0hFERWiUA1_Bu8-uWUpHS_jeiPpc/edit


2. Datum vergadering zonder directie 19-05-2021 

3. Rondvraag: liever geen MR-vergaderingen meer meteen op de maandag na de 

vakantie. 

 


