
Notulen MR vergadering
Vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2022

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer
Locatie Maria Duystlaan

Datum: 21 maart 2022
Tijdstip: 19:30 - 21:30
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
- Het is nog onduidelijk of Moniek is toegevoegd aan het MR-mailadres. Dit kan alleen

worden aangepast door beheerders. Moniek checkt bij Cher en indien nodig ook bij
Bastienne

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. Er is nog geen verslag van de GMR.

3. 19:40 Vooroverleg
A. Diverse ziekmeldingen van leerlingen en docenten. Komt nader aan de orde bij het punt

corona in de overlegvergadering.
B. We staan stil bij het overlijden van de leerling uit OBD.

B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen 31 januari 2022 worden vastgesteld
B. Openstaande 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



2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. Covid - 19

● De maatregelen zijn zo goed als weg.
● Er zijn nog wel ziektegevallen, zowel onder de leerlingen als de leerkrachten.

Deels corona, deels andere virussen.
B. Nieuwbouw (eerste paal 1-1-2023)

● Op dit moment worden de tekeningen gecheckt of alle vierkante meters kloppen.
Het plan kan dan in mei naar de gemeenteraad en vlak voor het zomerreces
wordt dan de toestemming verwacht.

● Omdat de nieuwbouw nu (weer) vertraagd is, wordt een lijstje gemaakt van
zaken in het huidige pand waar nu echt nog iets aan moet gebeuren, zoals bv het
schoolplein dat steeds onder water loopt. Bianca is iom het team bezig met deze
lijst.

C. Personeel / mobiliteit
● Er ontstaat een vacature in de onderbouw. Meerdere leerkrachten zijn misschien

geïnteresseerd, waardoor elders in de school weer nieuwe gaten vallen. Bianca
heeft de teamleden nu gevraagd hun wensen voor komend jaar door te geven.

● Er staan nu 2 vacatures open, ook voor het gat in de bovenbouw dat Bianca nu
zelf vult.

● Daarnaast wordt, ook vanuit Librijn, gewerkt aan een flexibele schil op school: uit
het geld dat is gereserveerd voor invallers -maar dat omdat er geen invallers zijn
te vinden niet wordt uitgegeven- voor enkele dagen per week iemand (extra)
aannemen, die bij ziekte vervangt en anders andere taken in de school uitvoert.

D. Leerling OBD
● We staan stil bij het overlijden van de leerling uit OBD.

E. Eindtoets
● De IEP-eindtoets wordt half april afgenomen, verdeeld over 2 ochtenden. De

leerlingen van groep 8 zitten dan samen in één lokaal. De toets is op papier. Er
worden nav corona geen grote verrassingen verwacht.

F. Klassenindeling
● In de bovenbouw zijn de aantallen per klas wat scheefgegroeid door versnelling,

verhuizing/van school gaan en de start van de derde bovenbouw. De
bovenbouwleerkrachten gaan nu kijken op welke wijze hier met schuiven tussen
de klassen iets aan te doen is. De ouders worden geïnformeerd.

● Daarna kan ook de planning voor de doorstroom van de huidige groep 5 naar de
bovenbouw worden gemaakt.

3. NPO tussenevaluatie (evaluerend)
● Bianca heeft een document gedeeld. Het is een leeg document, waarin

uiteindelijk de evaluatie wordt geschreven.
● Per interventie zal worden bekeken: heeft dit geholpen, hoe vinden we dat en

willen we dat volgend jaar weer?
● Alle extra inzet voor het NPO vraagt wel ook weer afstemming met de leerkracht,

dit is een aandachtspunt.



● De formele evaluatie komt in september.
● In mei volgt het NPO-plan voor het nieuwe schooljaar. Hier worden de ervaringen

van de afgelopen periode meegenomen.

4. Organisatie inzet leerkrachten (informerend)
● Het idee is om een paar dagen in de week tot ca 11:30 te werken aan taal en

rekenen en daarna naar buiten, gym, muziek en andere thema’s, begeleid door
anderen dan de vaste leerkracht. Hiermee wordt in de ochtend de rust en de
lange werkperiode in de klas behouden, maar heeft de leerkracht de laatste uren
tijd voor andere zaken. Het plan is om hiermee een proef te doen in de
bovenbouw, startdatum nog te bepalen. Het plan komt dan terug in de MR.

C. Nabespreking zonder directie
21:00

A. Nieuwsbrief:
● Leonie maakt een stukje en stemt af.

B. Secretarisrol
● Leonie heeft een voorstel gemaakt voor de taken van de secretaris
● We laten formeel in het reglement staan dat de voorzitter bij voorkeur uit de

oudergeleding komt en de secretaris bij voorkeur uit de docentengeleding en
welke taken daarbij horen. Daarmee zijn de taken voor de toekomst goed
geregeld.

● Dat individuele MR-en besluiten om dit in de praktijk iets anders te verdelen -
zoals wij nu doen- doet daar niets aan af.

● Leonie deelt het concept-lijstje aan taken dat ze had gemaakt en de andere
MR-leden reageren daarop.

● Daarnaast gaan de leerkrachten in gesprek met Bianca over de uren voor de
secretarisrol voor komend(e) schooljaar(en).

21:15 Rondvraag
● Martine vraagt zich af in hoeverre het aansluiten bij elke OR-vergadering nog

zinvol is. Leonie neemt contact op met Karen.

D. Actiepunten:

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 Moniek

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

Leonie


