
Notulen
MR vergadering

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer
Locatie Maria Duystlaan

Datum: 27 - 06 - 2022
Tijdstip: 19:30 - 21:30
Locatie: google meet
Aanwezig: Annemarie, Annemarie, Moniek, Martine (notulen), Leonie (voorzitter), Bianca
(Directie), Jacqueline (toekomstig MR - lid), Wilma namens de OR
Afwezig: -

A Vooroverleg zonder directie
1. 19:30 Vaststellen
- Notulist: Martine
- Agenda: akkoord
- Rondvraag: Wilma heeft een voorstel voor de meet&greet

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. Nieuw MR - lid (in groepsapp)

Welkom in de MR Jacqueline! Leonie zorgt voor toevoegen in de groepsapp
B. GMR

De notulen van de GMR zijn nu in de gemeenschappelijke drive te vinden
C. Onderzoek NPO

Leonie en Martine hebben zich gemeld voor een interview over het NPO, net als Bianca.
Er waren al voldoende aanmeldingen, ze staan nu op een wachtlijst.

3. 19:40 Vooroverleg

B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen: akkoord, waarbij nog explicieter wordt toegevoegd dat de MR instemt met het

voorstel om de werkweek van ma-do te laten plaatsvinden (en de kinderen op vrijdag vrij
te geven).

B. Openstaande actiepunten doornemen

https://docs.google.com/document/u/0/d/1sYRiDFB0-e5_5rV5HPjosLZ3V3RKSdqf7rk4L3fWtSE/edit


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

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

23-5 Jaarverslag MR: voorzet Leonie

C. Evaluatie werking MR
○ Prettig dat het online is
○ Voorgesprek tussen directie en voorzitter MR behouden
○ (tijdige) aanlevering stukken en moment van bespreken blijft een aandachtspunt.

Te laat geeft te weinig reactietijd, te vroeg geeft het probleem dat er nog niks
over te zeggen is. Aan het eind van het jaar zijn er soms ineens heel veel
stukken om te maken en te bespreken.

○ Het zou fijn zijn als we het in de MR weer wat meer kunnen hebben over
niet-coronazaken en weer kunnen gaan bouwen aan het verbeteren van
onderwijsinhoudelijke zaken.

○ Het is fijn als op een of andere manier duidelijk wordt gemaakt dat er (nieuwe)
stukken zijn, zodat ze niet aan de aandacht ontsnappen.

○ Aandachtspunt blijft de taakverdeling tussen ouders-leerkrachten in de MR.
Volgens het reglement is een van de ouders voorzitter en een van de
leerkrachten secretaris. Om allerlei redenen is dat nu wat anders georganiseerd.
Goed om scherp te houden dat dit in ons reglement anders verwoord staat.

○ Nog steeds heel fijn dat er een eigen MR voor onze locatie is (en niet meer
samen met het Raam).

○ Fijn dat MR en directie echt als gesprekspartners van elkaar opereren. Zeker in
coronatijd was dat van grote meerwaarde.

D. Etentje MR september?
MR spreekt een datum af, Bianca bepaalt afhankelijk van de datum of ze aansluit.



2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. Formatie / personeel

○ De formatie is in principe rond, wel met 2 zij-instromers en 2 derdejaars
pabostudenten die beiden 1 dag per week (onbevoegd) voor de klas staan. Het is
dus krap.

○ Vanuit Librijn is een voorbeeldbrief over het lerarentekort gestuurd. Goed om
hierbij stil te staan in de nieuwsbrief aan de ouders, maar sommige passages
roepen juist vragen op. Bianca bekijkt welke passages hieruit bruikbaar zijn voor
in de nieuwsbrief.

○ Er wordt nog (intern) gezocht naar een IB-oplossing voor de bovenbouw. Bianca
en Saskia bezien dit komend jaar samen.

B. Donderdagmiddag bovenbouw rooster.
○ De afgelopen weken is geëxperimenteerd met een alternatief rooster op

donderdagmiddag in de bovenbouw: de 3 klassen krijgen afwisselend een
kosmische les van Veronica, een les over cyberpesten en buitenspelen.

○ Met de leerlingen is nog niet geëvalueerd, met de leerkrachten wel: wat opvalt is
dat sommige lessen veel/lang concentratie van de leerlingen vragen. Het is nog
te vroeg om te kunnen zeggen of dit nou goed werkt of juist niet. Om die reden
wordt na de zomervakantie hier even niet mee doorgegaan. Mogelijk komt dit
rooster op een later moment (bv tussen de herfst- en de kerstvakantie) weer
terug.

C. Nieuwbouw
○ Er zijn weer nieuwe tekeningen, die nog wat vragen oproepen.
○ Het is nog onduidelijk wanneer de gemeenteraad een besluit neemt.

D. Schoolgids Bianca vraagt of de MR dit door wil nemen voor het einde van het schooljaar.
○ MR reageert uiterlijk een week voor het nieuwe schooljaar start.

E. Schoolplan volgend schooljaar. Voor januari n.a.v. de ambitiekaart het oude plan
evalueren.

○ Dit wordt volgend schooljaar geëvalueerd.

3.   NPO
Leerling arena roosterdruk
Evaluatie NPO Kan de MR akkoord gaan met de evaluatie?
NPO plan 2022 - 2023 De MR heeft instemmingsrecht op dit document

● 1 juni was een regio-overleg van montessorischolen over inzet NPO-middelen.
Alle scholen hadden vergelijkbare activiteiten ontplooid.

● Leerlingarena: kinderen ervaren minder roosterdruk dan de leerkrachten.
● De MR heeft instemmingsrecht. MR ziet dat de zaken die in de vorige

vergadering besproken zijn in het document terugkomen. De begroting sluit nog
niet helemaal, Bianca licht dit toe.

● Leonie zal als voorzitter de evaluatie tekenen namens de MR.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1liJkpqdW8nAhGb66CFwXmLiRvffTWMydYwHmULbXyz8/edit
https://drive.google.com/open?id=1ws_mqodjlrugKYyvwhCqnidfaywbTIvj
https://drive.google.com/open?id=1xuDplHq03rbIWfIqeGzP4Nqpr_3Me2y0


4. Werkverdelingsplan De PMR heeft instemmingsrecht op dit document.
Evaluatie
Concept werkverdelingsplan

● De evaluatie is vorige overlegvergadering besproken.
● Over de vragen in het werkverdelingsplan is inmiddels gestemd. Er is nog 1

openstaand punt: de data van de studiedagen. Hierop zijn weinig stemmen
binnengekomen (4 van de 24), ondanks meerdere keren vragen. De PMR besluit
tijdens de vergadering namens het personeel voor optie B.

● Hitteplan: wordt apart beleidsstukje, niet in werkverdelingsplan.
● De PMR zal daarna officieel instemmen met een handtekening op het stuk.
● Idem voor de evaluatie van het werkverdelingsplan: deze wordt getekend door de

voorzitter namens de hele MR.

5. Schoolondersteuningsprofiel Kan de MR akkoord gaan met de evaluatie en het
nieuwe profiel?

Evaluatie
Profiel 2022 2023

● De MR kan hiermee instemmen. Leonie zal namens de MR zorgen voor
instemming.

6. Overige punten
● Over een evt. spreker tijdens de Meet & Greet vindt in de eerste week na de

vakantie overleg plaats tussen Leonie, Karen en Bianca.
● Op de eerste schooldag wordt de nieuwe naam van de school bekendgemaakt

plus het nieuwe logo. Na de kerst wordt de website etc ook aangepast.

C. Nabespreking zonder directie
21:00

1. Nabespreking vergadering
○ We reflecteren kort met Wilma en Jacqueline op hoe zij de MR-vergadering

ervaren hebben.
2. MR data 2022-2023

○ Leonie stuurt het lijstje nog een keer rond, ook aan Jacqueline, en overlegt dan
met Bianca.

3. Jaarverslag MR 2021 2022
○ Leonie deelt het stuk nog per mail voor reactie.

4. Afscheid Eveline
○ 30 juni bij Knus. Leonie gaat erheen namens de MR.

5. Datum etentje
○ Liever niet in de eerste schoolweek.
○ In de tweede week is er waarschijnlijk informatie-avond op een of meerdere

avonden.
○ De derde week lijkt het meest geschikt.

https://drive.google.com/open?id=1QzVQnestm9i16TaThsbUrEmH-s4_7c7k
https://docs.google.com/document/u/0/d/1kogbwyuFoLIEE0l4F1YegNpfetltGNyZlD6wxPqW-lg/edit
https://drive.google.com/open?id=1Nv1uJ_NZza7WbpzUtqDdGEFowqYuUlm7
https://drive.google.com/open?id=1MVjKzSEXNjH5q-Orf23mmhZ5V4wsozSb
https://docs.google.com/document/u/0/d/1JZ5uC_bOE9Y6YlhXCp2un1Vm7dLLHiT8wGfRhoqRjxA/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1HXtvO9nKGruBn_uvPqyrLI59YI_JdqoldovkDrKk0jc/edit


D. Openstaande actiepunten na deze vergadering
Datum Actiepunt Wie?

27-6 Stukje nieuwsbrief (voor donderdag 30 juni) Leonie

27-6 Terugkoppeling achterban Annemarie

23-5 Check MR-mailadres bij Cloudwise -> Heutink Moniek

27-6 Voorstellen Jacqueline als nieuw MR-lid in de volgende
nieuwsbrief

Jacqueline maakt
tekstje

27-6 Reageren op concept-schoolgids (uiterlijk laatste week
zomervakantie)

Allen

27-6 Reageren op MR-data 2022-2023 Allen


