
Notulen MR vergadering 30 november 2021
Vastgesteld 31 januari 2022

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer
Locatie Maria Duystlaan

Datum: 30 - 11 - 2021
Tijdstip: 19:30 - 21:30
Locatie: via de meet
Aanwezig: Bastienne, Annemarie, Martine, Leonie en Bianca
Afwezig: -

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

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. GMR  vergadering op 30 november. Kunnen jullie allemaal bij de drive van de GMR? Ja
B. Bezetting MR: heeft de aandacht van Bianca en Annemarie

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

nog vragen of opmerkingen over?
B. COVID - 19 en NPO gelden. Hebben we vragen of opmerkingen voor Bianca?

(Q&A’s COVID - 19 funderend onderwijs)
C. Tijd over? Punten van de nabespreking alvast bespreken.

B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen 28 september 2021 vastgesteld
B. Openstaande actiepunten doornemen

Datum Actiepunt Wie?

30 - 11 Documenten Planning n.a.v. vastgestelde MR vergaderdata
invullen

Bianca en Leonie

30 - 11 Stukje nieuwsbrief voor 16 december 2021 Leonie

30 - 11 Notulen 28 september online plaatsen + check vooraf op namen Leonie

30 - 11 Terugkoppeling team Annemarie

https://docs.google.com/document/u/0/d/1KzqZ0lS4WIcGsCPhXm1J1RQvMQPBDX18Bs77P0H8HkI/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1GdoEGU8tpdcbVh9FwEtklqy2Nps-VrbRmm33f2MLv6o/edit


januari Jaarplan voor aankomend jaar Bianca

2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. Evaluatie “meet en greet”

Online bijeenkomst was fijn. Relatief weinig ouders. Reacties zijn van individuele ouders, door
minder ouders, minder gedeelde meningen. Er komen ouders die fysiek niet hadden gekomen.
Misschien een volgende keer ook nog in kleine groepjes uiteengaan. Een idee voor volgend
jaar.

B. Nieuwbouw / naam en logo
Sloop is begonnen. Oude materialen werden aangeboden om te verkopen. Er is maar weinig
verkocht. Vergadering over de nieuwbouw is weer uitgesteld. De prijs van de bouw van de
school is nog steeds te hoog. Het nieuwe logo/ nieuwe naam wordt bekend gemaakt door een
bijeenkomst voor ouders en belangstellenden te organiseren, op de locatie van de nieuwe
school. Ergens tussen maart en juli.

C. Personeel / zijstromers
Bastienne vertrekt per begin januari 2022. Veronica is aangenomen, tweedejaars PABO-student
en volgt tevens de Montessori-opleiding. Zij volgt een werk-leertraject binnen de school, totdat
zij gediplomeerd is. Mieke bemant MBD samen met Daan. Zij gaat in februari de opleiding
starten. Er gaat naar de inspectie gemeld worden hoeveel mensen er onbevoegd voor de groep
staan. Dit wordt vanuit heel Librijn als één getal aangeboden aan de inspectie.

D. Themaonderzoek Leskwaliteit 4 november 2021 (geen beoordeling)
Donderdag 4 november heeft de inspecteur 5 groepen bezocht.  Hij geeft geen beoordeling en
maakt geen verslag. Bianca en de inspecteur hebben samen de lessen besproken. Het is een
onderzoek dat over 200 scholen gedaan wordt en als het over 2 jaar klaar is wordt er een
landelijke conclusie getrokken betreft het onderwijs in Nederland.

E. Studiedag 25 november, nieuwsgierigheid, voorbereide omgeving, werkcyclus en
observeren.

Een deel van het team was online, maar grotendeels waren de teamleden fysiek aanwezig.
Het was een inspirerende dag.

3.   20:25 Covid 19 en NPO gelden Voortgang situatie en Bianca wil evt. wat wijzigen in de
organisatie omtrent de besteding van de gelden.

Drie teamleden zitten in quarantaine. Er is vervanging of een andere oplossing gevonden. De
maatregelen zijn besproken in het team. In een document zijn de afspraken en regels
opgeschreven. Er zijn afspraken per bouw gemaakt. Leerkrachten moeten een mondkapje op in
de gang. Snottenbellenbeleid. Bubbels/ cohorten: bovenbouw is één cohort, middenbouw is per
klas een bubbel, MeerVermeer- NT2 wel kinderen gemengd. Onderbouw is deels een bubbel,
spelen wel samen buiten. Looproutes is nog geen behoefte aan, start- en eindtijden blijven
zoals dit schooljaar is gestart. Huiswerk voor evt. thuisonderwijs wordt de volgende dag mee
gegeven. Het is werk wat ook op school wordt gemaakt. Vaste ouders die helpen bij
onderwijsondersteunende taken mogen komen, wel is er gevraagd om eerst een zelftest af te
nemen voordat er naar school wordt gekomen.



C.  Nabespreking zonder directie (21:00)
A. Nabespreking overlegvergadering + stukje nieuwsbrief (16 december)
B. Inventarisatie van beleidsstukken die we eens in de MR zouden willen bespreken met

Bianca.
C. MR reglement MR 2021 2022 (artikel 19 is het huishoudelijk reglement).

1. Rol secretaris wordt vervolgd.
2. Zittingstermijn P MR leden.

21:25 Rondvraag

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



