
Concept Notulen MR vergadering
Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2022

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer
Locatie Maria Duystlaan

Datum: 31 januari 2022
Tijdstip: 19:45 - 21:45
Locatie: google meet
Aanwezig: Leonie (voorzitter), Moniek, Annemarie, Martine (notulen), Bianca (directie)
Afwezig: -

A Vooroverleg zonder directie
1. 19:30 Vaststellen
- Notulist: Martine
- Agenda wordt vastgesteld

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. 15 februari weer een GMR vergadering. Stukken te vinden op de drive van de GMR.

Daar is na 15 februari ook het vastgestelde verslag van de vergadering van november te
vinden.

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

nog vragen of opmerkingen over?
B. Begroting
C. Tijd over? Punten van de nabespreking alvast bespreken.

B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen 30-11-2021 worden vastgesteld
B. Openstaande actiepunten:

Datum Actiepunt Actie

30 - 11 Documenten Planning n.a.v. vastgestelde MR vergaderdata
invullen: we kijken per vergadering wat er te bespreken is.

Kan afgevoerd

30 - 11 Stukje nieuwsbrief voor 16 december 2021 Er was een mooi
stukje, maar heeft
helaas de
nieuwsbrief niet
gehaald

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



30 - 11 Terugkoppeling team Gebeurd

januari Jaarplan voor aankomend jaar Blijft staan

2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. Covid - 19 / quarantaine
● Er zijn op dit moment veel besmettingen. Op dit moment met name in MBD.
● Ook veel leerkrachten zitten thuis met corona of in quarantaine. Dankzij NPO-gelden is

er wat meer personele ruimte om dit op te vangen. Dat zorgt voor continuïteit in de klas
en daarmee ook voor het voorkomen van achterstanden.

● Er wordt geprobeerd de kinderen zo veel mogelijk op school te kunnen laten zijn. De
versoepeling van de quarantaineregels helpt daar erg bij.

● De meeste leraren zijn blij met deze versoepeling. Sommigen vinden het ook spannend.

B. Nieuwbouw
● Het ligt stil. Er is weinig communicatie vanuit de gemeente.
● Binnenkort zijn er weer overleggen over het budget irt de plannen.
● Onduidelijk of de sloopvergunning al helemaal rond is.

C. Personeel
● Leerkracht OBE vertrekt na de zomervakantie. De ouders van OBE worden binnenkort

geïnformeerd en daarna alle ouders via de nieuwsbrief plus publicatie vacature.
● WTF directie: het gesprek gaat of dit 0,7 of 0,8 fte zou moeten zijn en waar dit dan van

ten koste zou gaan. Indien dit zo ver is dat bespreking met de MR nodig is dan zal
Bianca een voorstel inbrengen, evt. met opties.

3. Begroting Librijn 2022
- Het betreft de begroting van Librijn, ter informatie.
- In het stuk wordt een leerlingdaling op de Jan Vermeerschool/MD genoemd als risico. Dit

was een tijdelijke dip, inmiddels zijn de inschrijvingen weer op het eerdere niveau.

C. Nabespreking zonder directie
21:00
Het zou fijn zijn als er weer meer ruimte is om naar de toekomst en langere termijn te kijken. Nu
gaat logischerwijs veel aandacht naar alle coronaperikelen. Dat de nieuwbouw stilligt helpt ook
niet in het vooruitkijken.

A. Nieuwsbrief:
Leonie maakt een stukje en stemt af (en zorgt dat het daarna ook in de nieuwsbrief komt
;-))

B. MR reglement

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


● Art. 5.1 Neemt een lid zitting voor 2 of 3 jaar?
2 jaar.

● Art. 7.4:
We schrappen het punt van de meerderheid van elke geleding. Met 2 mensen per
geleding zou dat namelijk neerkomen op een akkoord van de gehele geleding.

● Art 19.1 secretaris
In het reglement staat dat de voorzitter bij voorkeur uit de oudergeleding komt en de
secretaris uit de personeelsgeleding. Met 4 personen lijkt de secretarisrol beperkt.
Tegelijkertijd hechten we wel aan een goede balans tussen ouder- en
personeelsgeleding. Dit punt bespreken we een volgende keer.

● Art 20.4 budget voor de MR
De mogelijkheid voor budget laten staan. Als er iemand een cursus wil volgen, dan is dat
mogelijk. Is er geen behoefte, dan gebruiken we geen budget.

Het reglement wordt vastgesteld, met uitzondering van artikel 19 over de secretarisrol. Dit
bespreken we op een later moment.

C. Vergaderdata
ma 14-3, di 19-4, ma 23-5
Leonie informeert Bianca over de 2 vergaderingen die van dinsdag naar maandag zijn
geschoven.

21:15 Rondvraag

D. Actiepunten:

Datum Actiepunt Wie?

januari Jaarplan voor aankomend jaar Bianca

31-1 Stukje nieuwsbrief Leonie

31-1 Terugkoppeling achterban Annemarie

31-1 Bianca informeren over vergaderdata maart en mei Leonie

31-1 Notulen vergadering november online Leonie


