
MR vergadering
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer

Locatie Maria Duystlaan

Datum: 28 juni 2021
Locatie: Via google meet
Aanwezig: Leonie, Annemarie, Bastienne, Bianca, Martine (verslag)
Afwezig: -

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

2. Mededelingen en ingekomen stukken
A. Mail GMR lid met verzoek tot verlenging van zijn termijn in de GMR en vervolg.

De MR van het Raam heeft nog niet gereageerd op de mail van Leonie. Leonie
rapelleert de voorzitter van de MR van het Raam en reageert anders rechtstreeks naar
het lid van de GMR.

B. Brief vertrek leerkracht MBD
C. We hebben toegang gekregen tot de map van de GMR.

Fijn dat dit nu geregeld is.
D. Nieuwsbrief GMR

Nieuw protocol

3. Vooroverleg
A. Coronamaatregelen. Wat willen we evt. behouden in de toekomst?

Bijvoorbeeld ouders met brengen en halen MB en BB niet meer in de school,
MR-vergaderingen via Meet, evt. oudergesprekken ook.

B. Bijeenkomst NPO van de AOB

B Overlegvergadering met directie
1. Vaststellen en actiepunten
A. Notulen 21 - 4 -2021

Vastgesteld.
B. Notulen 19 - 5 - 2021

Vastgesteld.
C. Openstaande actiepunten doornemen

Afspraak met Karin: bij aanmelding wordt of het hele gezin geplaatst of niet. Dus niet
meer wel een of enkele kinderen aannemen.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1XjtCKoEqvSr8q-kORIxbtsxu8X8pSHA1a107XYXTVfQ/edit
https://drive.google.com/open?id=1SluvYkDKlPxulCOJsnHHYycJgRQF2TSo
https://docs.google.com/document/u/0/d/12p9qIhMAn6jNsVq3AOfI3qvIOCs-4t3i/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/11r2HoSKVQRD-0ROT__LxNhPa8EAlSYpYUssLC7VLcUU/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1hEj_BqNyqsNgdt3e-U3GztUvrV9A8U3rg6DESanG-j0/edit


Datum Actiepunt Wie?

19-5 Gesprek Bianca-Karin over afspraken overstappen tussen beide
scholen

Bianca

21-4 Vervolg vragenlijst ouders Bianca

28-6 Stukje nieuwsbrief aankondigen nieuwe termijn MR Leonie Bastienne

28-6 Reactie vraag GMR lid Leonie

28-6 Jaarverslag afmaken Leonie

28-6 Voorstel vergaderdata MR schooljaar 2021-2022 Annemarie en
Bastienne

28-6 Notulen 21-4 en 19-5 online zetten Leonie

28-6 Stukje nieuwsbrief Bastienne en
Annemarie

2. Mededelingen van de directie
A. Situatie covid 19 / Maatregelen > wat evt. behouden voor de toekomst?

a. Cohortering vervalt vanaf nu.
b. Ouders tot einde schooljaar nog even niet in de school. Ouders onderbouw die

nog niet of nauwelijks op school geweest zijn wel uitnodigen voor oudergesprek
op school ipv via Meet, zodat ze het gebouw eens kunnen zien.

c. Nieuwe schooljaar: voorstel is om ouders van in elk geval de midden- en
bovenbouw ook dan niet meer elke dag in de school te hebben. Voor de
onderbouw is het beeld wisselend. Hier wordt nog naar gekeken.
Vanuit de ouders komen wisselende signalen over het niet de school in mogen.
Met name ouders van kinderen die nieuw op school of nieuw in de bouw vinden
het fijn om de klas/leerkracht even te zien. De vraag is wel of dit dagelijks nodig
is. Bij de midden- en bovenbouw geven ouders aan het zicht op het werk van de
kinderen te missen. Dit kan echter ook, of misschien zelfs beter, op andere
manieren worden opgelost.

d. Begin- en eindtijden bij begin nieuwe schooljaar weer gelijk: brengen tussen
8:15-8:30.

e. Elke bouw eigen in- en uitgang: waarschijnlijk behouden in nieuwe schooljaar.
B. Nieuwbouw

Afgelopen studiedag is de laatste versie van het plan bestudeerd met het team. De
tekeningen zijn nu definitief. In oktober wordt het zwembad gesloopt, in januari staat de
eerste paal gepland.

C. Leerlingaantallen
Een aantal leerlingen gaat vertrekken ivm verhuizing of school dichter bij huis.
Er zijn ook nog onderbouwkinderen die nog zouden moeten komen.



D. Formatie / vertrek leerkracht
Ouders MBD zijn geïnformeerd, overige ouders worden donderdag via de nieuwsbrief
geïnformeerd. Bianca is hard op zoek naar vervanging.

E. Ouderenquête
Momenteel ligt het werk hieraan stil ivm coronadrukte. Na de zomervakantie verder
oppakken, mogelijk via een gesprek met ouders, zoals in de vorige MR besproken.

F. Studiedag (NT2 / organisatie volgend schooljaar / nieuwbouw)
Het was een interessante en nuttige studiedag. Volgend jaar weer studiedagen ipv
studiemiddagen. De data worden nog gepland.

G. Datum OR MR jaarvergadering
De datum van 6 oktober viel in de werkweek van de bovenbouw. Voorstel: week later,
dus 13 oktober. Weer online.

H. Schoolgids en Schoolplan
MR heeft instemmingsrecht op beide stukken. Er komt een apart schoolplan voor elke
locatie. Vaststellen in september.

3.
A. Werkverdelingsplan / taakbeleid (P - MR instemming)

Het werkverdelingsplan is nog niet compleet, omdat er nog geen data voor de
studiedagen zijn. Ook zijn nog niet alle taakuren verdeeld. Invallers zijn eigenlijk niet
meer te vinden.

B. Jaarevaluatie (informerend)
Doorschuiven naar 1e vergadering nieuwe jaar.

C. NPO (informerend)
○ Bianca presenteert de plannen.
○ MR vraagt naar zomerschool: dit staat niet in de plannen, omdat het effect vorig

jaar niet was als gehoopt.
○ Wordt het bedrag via de lumpsum nog afgeroomd (bv doorLibrijn)? Er wordt nog

gekeken of het mogelijk is om uit de gelden een beperkt bedrag te reserveren
voor ondersteuning van de taken van de directie voor het NPO.

○ Volgend jaar halverwege het jaar in de MR bespreken hoe de uitvoering van het
NPO loopt op school.

○ Deze of volgende week krijgt de MR het plan.
D. Eindtoets/Adviezen (informerend)

Er waren geen grote verrassingen. Het was een raar jaar voor deze groep: zowel in
groep 7 als 8 was de school deels dicht vanwege de lockdown. De extra, wekelijkse
begeleiding voor groep 8 heeft daarbij wel geholpen.

C. Nabespreking zonder directie
21:15 overige punten

A. Nabespreking overlegvergadering: geen opmerkingen.
B. Verkiezingen

Er heeft een oproepje in de nieuwsbrief gestaan. Daarop zijn geen reacties



binnengekomen. Leonie was herkiesbaar en is daarmee dus herkozen. Bastienne
schrijft een stukje voor de nieuwsbrief om de herverkiezing van Leonie aan te kondigen.

C. Jaarverslag
Leonie past het verslag nog iets aan nav de opmerkingen gemaakt in de vergadering.
Nog toevoegen: samenstelling MR volgend jaar.

D. Vergaderdata 2021-2022: af laten hangen van o.a. GMR-data 2021 2022:
28 september 2021
30 november 2021
15 februari 2022
12 april 2022
Mei 2022 (dag nog onbekend)
De verdere kalender is nog niet bekend. Aan het begin van het schooljaar doen
Bastienne en Annemarie een voorstel voor de vergaderdata. De eerste vergadering
plannen we voorlopig in op dinsdag 21 september.

E. Afsluiting van het MR Jaar
Liever aan het begin van het nieuwe schooljaar iets informeels: samen een hapje eten
op dinsdag 31 augustus.

21:30 Rondvraag

https://docs.google.com/document/u/0/d/1ko0sfqYydX-RQKuAR-3oAf6fyOOmHr1CRfiTPHUFykQ/edit

