
Notulen MR vergadering 23 mei 2022
Vastgesteld in de overlegvergadering van 27 juni

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer
Locatie Maria Duystlaan

Datum: 23-05-2022
Tijdstip: 19:30 - 21:30
Locatie: google meet
Aanwezig: Leonie (voorzitter), Moniek, Martine (notulen), Karen (namens de OR), Bianca
(directie)
Afwezig: Annemarie

A Vooroverleg zonder directie
1. 19:30 Vaststellen
- Notulist: Martine
- Agenda: akkoord
- Rondvraag? Geen vragen voor nu.

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. Secretaris en voorzitter rol in reglement verwerkt.

Akkoord.
B. Jaarverslag MR

Leonie maakt een voorzet.
C. OR en MR samenwerking

Een van de ouders van de MR is altijd bij de OR-vergaderingen. Met de OR is
afgesproken om -in het kader van goede aansluiting en samenwerking- dit ook
andersom te doen. Vandaag is Karen namens de OR bij de MR aanwezig.

D. Brief indeling BB
Er zijn geluiden binnengekomen van ouders die niet blij zijn met hoe dit is gegaan. Dit
signaal wordt overgebracht aan de directie.

E. Vraag betreft werkweek
Per mail hebben we met de directie overlegd over de dagen van de werkweek: het
voorstel is dit aan te passen naar ma-do ipv di-vr (en dan vrijdag vrij). In de recente
communicatie gaat het echter nog steeds over di-vr. Wat is de stavaza?

F. Brief minister betreft rol MR bij NPO plan. Willen we en hoe willen we onze achterban
extra raadplegen?
Als we de achterban raadplegen, dan wel eerst duidelijk toelichten/herhalen welke
maatregelen er genomen zijn.

3. 19:40 Vooroverleg
A. Mededelingen en punten die in de overlegvergadering besproken gaan worden. Hebben

we daar nog vragen of opmerkingen over?
B. Tijd over? Punten van de nabespreking alvast bespreken.

https://docs.google.com/document/u/0/d/14hrW2yWb-DRJXHlEjqMV4g_uYQeB-l-2RqSB4HGZAVI/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SEfoTHYMl-E5bV5V2RLdBeCXLGe51xxkwbKc9zMB9XQ/edit


B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen 21 maart 2022 -> vastgesteld met 1 kleine wijziging.
B. Openstaande actiepunten doornemen

Datum Actiepunt Wie?

januari Jaarplan voor aankomend jaar Bianca

21-3 Stukje nieuwsbrief Leonie

21-3 Terugkoppeling achterban Annemarie

21-3 Notulen vergadering januari online Leonie

21-3 Check MR-mailadres bij Cher en evt. Bastienne -> Bastienne,
Cher en Bianca kunnen dit niet aanpassen, Moniek neemt
contact op met Cloudwise

Moniek

21-3 Contact met Karen over aanwezigheid MR-leden bij
OR-vergadering

Martine / Leonie

2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. IEP eindtoets

● De eindtoets is door alle kinderen gemaakt en de uitslag is binnen van 23
kinderen (1 kind heeft de toets pas later gemaakt). Van 4 kinderen is de uitslag
hoger dan verwacht: met die ouders is een gesprek geweest. 8 kinderen hadden
een lager advies dan de leerkracht had gegeven: daar gebeurt in principe niets
mee (advies leerkracht is leidend). Op het Raam en Parkrijk waren de
toetsresultaten vaker lager dan op onze locatie. Qua rekenen en lezen scoort
onze locatie boven het landelijk gemiddelde en qua taalverzorging net iets
eronder.

● In de volgende nieuwsbrief komt een taartdiagram met de adviezen.
B. Klassenindeling

● In de bovenbouw is geschoven met de klassenindeling (zoals vorige vergadering
besproken). Niet alle ouders van de kinderen om wie het gaat waren blij met de
gang van zaken. Te overwegen is om de volgende keer dat zoiets speelt de
ouders om wie het gaat (iets) eerder te informeren en daarna pas alle ouders.
Bianca neemt de suggestie mee.

● Ook de middenbouwindeling voor volgend jaar is bijna rond. Na de Hemelvaart
wordt gecommuniceerd over de klassenindeling voor het nieuwe schooljaar. In
juni volgen de gebruikelijke 2 doorschuifdagen.

C. NPO

https://docs.google.com/document/u/0/d/1UokM4d69Dww7ErdazRVk8Jhf1DfhvgoqGL4mQ79T2sE/edit


● Leonie vraagt naar de effecten van de NPO-inzet: is het misschien mogelijk om
de kinderen die ondersteuning hebben gekregen te vergelijken met zichzelf op de
vorige toetsresultaten? Zo kun je zien of deze kinderen hun achterstand hebben
ingehaald. Bianca neemt de suggestie mee. Tegelijkertijd moet nu al op korte
termijn besloten worden waaraan het geld volgend schooljaar wordt besteed. Er
kan dus niet meer na de zomervakantie worden besloten wie er voor het
NPO-geld worden aangenomen; het is natuurlijk wel nog mogelijk om de inzet
van deze medewerkers nog wat aan te passen.

● Punt van zorg is dat alle extra NPO-activiteiten ook in het rooster moeten worden
ingepast.

● Tijdens de studiedag op 30 mei wordt over de inzet van de NPO-gelden
doorgesproken met het team.

● Op 1 juni is er een regio-overleg met alle Montessorischolen uit de regio
Haaglanden over de besteding van extra (NPO-)geld.

● In de laatste MR-vergadering van dit schooljaar besteden we aandacht aan het
plan voor de NPO-gelden voor komend schooljaar.

● Karen geeft nog de suggestie mee om Pabo-studenten een opdracht te laten
doen uit het NPO-geld, zoals ontwikkelen van NT2-materiaal of het opzetten van
online (standaard-)lessen. Behalve de inhoudelijke opbrengst voor de school
bindt dit ook meteen studenten wat aan de school, die misschien na hun
afstuderen hier wel willen komen werken. En voor de studenten biedt het
meerwaarde om met een vraagstuk bezig te zijn waar een school echt mee
geholpen is. Karen biedt zich aan om hier eens over te sparren.

● Als MR hebben we een brief van de minister ontvangen met de suggestie om de
ouders te raadplegen over de inzet van NPO-gelden. We zouden bijvoorbeeld
kunnen vragen naar:

○ De maatregelen zoals gepresenteerd in de meet&greet van afgelopen
najaar: merken de ouders hier iets van? De vraag is echter in hoeverre
ouders hier concreet effecten van meekrijgen.

○ Het roostervraagstuk: ervaren de kinderen dit? Deze vraag is misschien
lastig door de ouders te beantwoorden. Misschien is dit een punt om met
de leerlingen te bespreken in de leerlingenarena.

We constateren dat we weinig toegevoegde waarde zien van het bevragen van
de ouders op dit punt. Wel zien we toegevoegde waarde van het bespreken van
de tweede vraag in de leerlingenarena. Moniek neemt deze suggestie mee naar
het team.

D. Nieuwbouw
Er is geen nieuws.

E. Personeel / vacatures
● De vacature in OBE is ingevuld door huidige personeelsleden. Voor het gat dat

daardoor in andere klassen is ontstaan zijn 2 vacatures opgesteld. Een daarvan
is intussen ingevuld, de andere staat nog open.

● In het team is de vraag gesteld wie interesse heeft om een deel van de IB-taken
op zich te nemen -naast de huidige IB’er.



3. NPO concept evaluatie Zie punt 2C.

4. Evaluatie werkverdelingsplan Wat vinden we van de uitkomst en wat nemen we mee?
Ook dit punt wordt besproken op de studiedag. Daar wordt ook het plan voor het
komende schooljaar besproken, dat terugkomt in de laatste MR-vergadering voor de
zomer.

5. Evaluatie Schoolondersteuningsplan
Schuift door naar de volgende vergadering.

6. Nieuwe datum laatste vergadering bepalen.
Dit wordt maandag 27 juni. Te bespreken punten:

- NPO-plan
- Schoolondersteuningsprofiel
- Werkverdelingsplan
- Formatie 2022-2023

7. Werkweek
Per mail hebben we het met Bianca gehad over de dagen van de werkweek: het voorstel was
dit te veranderen in ma-do ipv di-vr (en dan vrijdag vrij). In de recente communicatie gaat het
echter nog steeds over di-vr. Het blijkt dat het verzoek ging over de werkweek van 2023,
waarvoor op dat moment het kampgebouw moest worden vastgelegd. In 2022 is de werkweek
wel gewoon nog van dinsdag t/m vrijdag.
De MR kan zich vinden in het voorstel van de directie om de werkweek in 2023 te laten
plaatsvinden op ma t/m do, waarbij de leerlingen op vrijdag vrij van school zijn. Tijdens de
werkweek worden veel uren gemaakt, en ervaring leert dat een extra weekenddag bijkomen van
werkweek geen overbodige luxe is.

C. Nabespreking zonder directie
21:00

A. Verkiezingen

Tijdpad verkiezingen
Uiterlijk
6 weken voor de vakantie
● Aankondiging verkiezingen nieuwe leden MR
5 weken voor de vakantie
● Oproep voor aanmelden kandidaten voor de MR
3 weken voor de vakantie
● Sluitingsdatum aanmelding
2 weken voor de vakantie
● Bekendmaking kandidaten
1 week voor de vakantie
● Maandag Start verkiezingen

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1sz5QjtQ8_ZprTMP8-D0wXdf0JiWwBfvN-5xilD9GzNU/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1qHewLlomE8gyaocTDw9o1KiGDzEhDfKtQJudFnplpK8/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1__cOsucFpUya-9eLS4ezHMk03rw-c800k4gMb9SMehg/edit


Laatste week voor de vakantie
● Dinsdag Sluiting verkiezingen
● Woensdag Telling stemmen
● Donderdag Bekendmaking uitslag (indien gelijke stemmen: loting in aanwezigheid voltallige MR)
● Vrijdag Email over uitslag

Ideeën om nieuwe leden te werven:
● Martine maakt een brief aan de ouders met de oproep om zich kandidaat te stellen obv

de brieven van eerdere jaren.
● Daarnaast kunnen we ook de oproep delen in de klassenapps.
● Ook kunnen leerkrachten wellicht ouders op het pad zetten van de OR of MR. Zij hebben

soms een beter beeld van welke ouders betrokken zouden willen zijn bij de school dan
wij.

● We kunnen zelf op het schoolplein ouders aanspreken die het mogelijk interessant
vinden.

● Een informatie-avond waarin we vertellen over wat de OR en MR doen voor
geïnteresseerde ouders.

● Op 8 juni (OR-vergadering) doen we van 19:30-20:00 het digitale inloopuurtje.
● Moniek bevraagt de teamleden, per mail en op de studiedag van 30 mei.

B. Data nieuw schooljaar
De GMR-data voor komend schooljaar zijn nog niet bekend. Leonie maakt een voorstel
met data voor de volgende vergadering.

D. Rondvraag
Geen vragen.

E. Actiepunten

Datum Actiepunt Wie?

23-5 Stukje nieuwsbrief Leonie

23-5 Terugkoppeling achterban Moniek

23-5 Check MR-mailadres bij Cloudwise Moniek

23-5 Suggestie om leerlingen in de leerlingenarena te bevragen over
het roostervraagstuk nav de NPO-inzet meenemen naar het team

Moniek

23-5 Op studiedag leerkrachten 30 mei inbrengen dat leerkrachten in
de oudergesprekken ouders zouden kunnen wijzen op de OR en
MR

Moniek

23-5 Brief met oproep ouders MR maken iom Karen + tekstje
klassenapp

Martine



Datum Actiepunt Wie?

23-5 Stukje nieuwsbrief Leonie

23-5 Terugkoppeling achterban Moniek

23-5 Check MR-mailadres bij Cloudwise Moniek

23-5 Suggestie om leerlingen in de leerlingenarena te bevragen over
het roostervraagstuk nav de NPO-inzet meenemen naar het team

Moniek

23-5 Op studiedag leerkrachten 30 mei inbrengen dat leerkrachten in
de oudergesprekken ouders zouden kunnen wijzen op de OR en
MR

Moniek

23-5 Voorstel data voor MR-vergaderingen komend schooljaar Leonie

23-5 Jaarverslag MR: voorzet Leonie


