
MR vergadering
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer

Locatie Maria Duystlaan

Datum: 21-04-2021
Tijdstip: 19:00 - 21:30
Locatie: via google meet
Aanwezig: Bastienne, Annemarie, Bianca (directie), Leonie (voorzitter)
Afwezig: Martine

A Vooroverleg zonder directie
1. 19:30 Vaststellen
- Notulist: Annemarie
- Agenda
- Rondvraag?

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. GMR agenda en notulen

Scherp houden van de GMR voorzitter. L. moet erg lobbyen voor de agenda en notulen.

B. Brief minister Slob en tijdlijn betreft nationaal programma onderwijs (mail 29-03-2021)
(klikbare link naar documenten bij vooroverleg punt D)

C. Tevredenheid leerlingen (mail 01-04-2021)
Wat gaat er met de uitslag gebeuren?

D. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) (mail 08-04-2021) (klikbare link bij vooroverleg punt
B)

E. Besmetting MBD (mail 15 april 2021)

F. Zelftesten in het onderwijs (mail 8 en 14 april 2021) brief 1 en brief 2

G. Werkverdelingsplan (mail 08-04-2021) (klikbare link bij vooroverleg punt C)

3. 19:40 Vooroverleg
A. Tevredenheid leerlingen. Wat vinden we van deze uitslag? Er kunnen evt. nog vragen

aan Bianca gesteld worden over de uitslag tijdens de overlegvergadering.

B. Werkverdelingsplan. PMR heeft instemming op dit stuk in de aankomende
vergadering(en)

https://docs.google.com/document/u/0/d/1O_c4konfd-cm4aAmhWH2mHFKp2bzThQ9W3opWtOXiqg/edit
https://drive.google.com/open?id=1APZaGdou5_GXqQWDkf-wXKTulh2cqTQ6
https://drive.google.com/open?id=19qJuDLYmM_rPpmkz3AaA_AfkIl-FgTd1
https://drive.google.com/open?id=1WHZJ03OhV_oVBQj03sURd4k-CXySv0OC
https://drive.google.com/open?id=1QhhQiaWEgU7ybtZ7Im9vk6guverMGwJn
https://docs.google.com/document/u/0/d/1v59p_Qbdgdl_1aw0YMpvIKk8BPrYzzMY/edit


https://docs.google.com/document/d/18ekarvuV1jvQvd-OegCjA0OjbtlZkHmrekt9Jy1KcC
M/edit
Stemming heeft plaatsgevonden. Er is één keuze waar nog over overlegd moet worden.

C. School Ondersteuning Profiel. We hebben adviesrecht op dit stuk.
D. Nationaal programma onderwijs. Brief minister Slob en tijdlijn. Wat vinden we van deze

brief en deze tijdlijn?

B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen goedgekeurd
B. Openstaande actiepunten doornemen:

Update: CO2 meters zijn geplaatst in de klas

Datum Actiepunt Wie?

21-4 Informeren achterban personeel Annemarie en Bastienne

21-4 Notulen op website Leonie

21-4 Stukje nieuwsbrief Leonie

2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. Covid 19

Besmetting:1e klas in quarantaine. Thuisonderwijs is goed geregeld,
thuiswerk-pakketten zijn meegegeven. In korte tijd moest er veel worden geregeld. 90%
broertjes en zusjes zijn ook thuis gebleven.
HVO: na de meivakantie gaat de docent weer beginnen. Om de week krijgen de
kinderen weer HVO. Dit gaat tot de zomervakantie zo blijven.
Zelftesten: In de meivakantie worden de pakketjes met zelftesten geleverd aan de
school waarschijnlijk.
Cohorten doorbreken: bij de NSO zijn alle kinderen bij elkaar, van de ouders die dat al
willen. Er wordt na de meivakantie wat aanpassingen gedaan zoals werken en spelen op
de gang. Binnen je bubbel. De MR stemt in met deze aanpassing. Hier komt nog een
extra MR-vergadering voor om de volgende stappen te bespreken.

B. Nieuwbouw
In september wordt waarschijnlijk het zwembad slopen. ISK gaat per direct verhuizen
naar het gebouw van de Herman Broerenschool.

C. Tevredenheid leerlingen en vervolg ouderenquête
De vragen zijn in wording. Bianca wil graag de vragenlijst vlot na de meivakantie de
enquête uitzetten. Na de meivakantie komt er nog een moment om te overleggen. Geen
extra uitleg over de tevredenheidsenquête voor de leerlingen.

https://docs.google.com/document/d/18ekarvuV1jvQvd-OegCjA0OjbtlZkHmrekt9Jy1KcCM/edit
https://docs.google.com/document/d/18ekarvuV1jvQvd-OegCjA0OjbtlZkHmrekt9Jy1KcCM/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1yNfC8ajOO_3wLClPxmdxAdneGNQpufcF/edit
https://drive.google.com/open?id=1ivZv9p9qN8b6_YaTnZee9t4OEP9h54hg
https://drive.google.com/open?id=1ND6beGZlCjXrmoQN-6XJUuF94iI66lfz
https://docs.google.com/document/u/0/d/1KzDJ-xM6iIFjAO8c7jdoY4slj7BU9pTHqp--wd2-KTI/edit


D. Schoolplan herschrijven i.v.m. splitsing scholen
Het plan wordt inhoudelijk niet herschreven, alleen de verwijzing naar locatie Raam
wordt weggehaald. MR moet nog wel instemmen met de wijzigingen.

E. Leerlingaantallen / promotiecampagne
Nieuwe instroom 22
Groep 1 27
Groep 2 25
Groep 3 26 wachtlijst 3
Groep 4 29
Groep 5 24 wachtlijst 1
Hier zijn de verhuizers, versnellers en zittenblijvers al meegeteld
Nieuwe instroom blijft een beetje achter, maar de rest is wel naar verwachting.

3. Nationaal programma onderwijs (informerend / mening vormen)
Brief van Slob en tijdlijn. Er is nog geen informatie verstrekt over de scan.
Balans zoeken tussen onderwijsontwikkeling op schoolniveau en hoeveel begeleiding
wordt er aan de individuele leerlingen gegeven.
Op de studiedag in juni wordt de invulling nader besproken met het team.

4. Werkverdelingsplan (informerend / PMR instemming in mei 2021)
Team is redelijk unaniem, alleen optie verdeling FTE’s is onduidelijk en moet meer
gespecificeerd worden. Hoe wordt de 1,4 FTE ingezet? Hier komt nog een
gedetailleerder voorstel voor het team voor. Alle teamleden hebben gestemd.

5. Opbrengsten / trendanalyse (informerend)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSuX2jq-TZEMkkttg8zFoIE5OrHI2Vr0unIbVR-
gZCU/edit?usp=sharing
Bespreken van de opbrengsten. Uitleg van Bianca; aandachtspunten zijn rekenen groep
3, spelling groep 4, spelling groep 5, begrijpend lezen groep 6,7 en 8, spelling groep 7.
Bianca gaat nog in contact treden met IEP over begrijpend lezen voor de bovenbouw.
Zij heeft geanalyseerd hoeveel kinderen er onder de norm scoren. Er zijn twee zaken
welke zij wil onderzoeken. Doen wij het goede in het onderwijsaanbod per vakgebied en
zo,ja dan moeten de leerlingen individueel begeleid te worden.

6. Schoolondersteuningsprofiel (advies)
Uitleg door Bianca over het ingevulde profiel. Experts ondersteunen de groepen door
kinderen individueel te begeleiden of in kleine groepjes.

C. Nabespreking zonder directie
21:00

21:15 Rondvraag

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSuX2jq-TZEMkkttg8zFoIE5OrHI2Vr0unIbVR-gZCU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSuX2jq-TZEMkkttg8zFoIE5OrHI2Vr0unIbVR-gZCU/edit?usp=sharing

