
Notulen MR vergadering, 21 november 2022
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer

Locatie Maria Duystlaan

Datum: 21-11-2022
Tijdstip: 19:30 - 21:30
Locatie: via meet
Aanwezig: Moniek, Annemarie, Jacqueline, Irene, Leonie, Bianca (directie), Karen (OR)
Afwezig: -

A Vooroverleg zonder directie
1. Vaststellen
- Notulist Annemarie

2. Mededelingen en ingekomen stukken
A. OR en MR sluiten per toerbeurt bij elkaars vergaderingen aan. De notulen worden aan

elkaar gedeeld.

Data OR vergaderingen
28 - 11 - 2022
07 - 02 - 2023 : MR sluit aan
27- 3 - 2023 :
23 - 5 - 2023: MR sluit aan
26 - 6 - 2023:

B Overlegvergadering met directie
1. vaststellen en actiepunten
A. Notulen: goedgekeurd
B. Openstaande actiepunten doornemen

Datum Actiepunt Wie?

21-11 Stukje nieuwsbrief Leonie

21-11 Terugkoppeling achterban Annemarie

26-9 vragenlijst ouderenquête Bianca

26-9 gesprek met ouders terugkoppeling uitkomst ouder enquête vragen Bianca

26-9 overleg over taakuren leraren MR Moniek en Annemarie

26-9 protocollen lijstje uit veiligheidsplan Bianca

2. Mededelingen van de directie



Nieuwbouw: in de nieuwsbrief over de start van de sloop van het zwembad.
Personeel: Gea (juf van onderbouw E) gaat per 1 februari stoppen, met vervroegd pensioen.
Overleg in het team over oplossingen. Er komt een onderwijsassistent bij per 1 december in het
team.

3.   Schoolplan en Strategische koers Librijn
Librijn heeft een strategische koers opgesteld. Deze koers is de basis voor het nieuwe
Schoolplan. Er is een format gemaakt waarin het nieuwe schoolplan geschreven gaat worden.

Er zijn door de Integraal Schoolleiders Handelingsperspectieven ontwikkelt om oplossingen te
hebben voor het tekort aan leerkrachten binnen de scholen van Librijn.

Bianca deelt mee wat er uit het team is gekomen tijdens de evaluatie van het oude Schoolplan.
Ambitiekaarten
Op de studiedag van 17 november is er  in het team in ochtend gekeken naar de 5 ambities. De
ambitiekaarten zijn in groepjes ;leerkrachten besproken en geëvalueerd. Deze informatie wordt
naast de evaluatie van de MR meegenomen in het nieuwe te maken schoolplan.

We delen als MR onze punten. De punten die we besproken hebben zijn ook al met Bianca
gedeeld tijdens het agenda overleg ter voorbereiding.

In de middag heeft het team parkeersessies gevolgd en/ of gegeven. Onderbouw en
middenbouw heeft het over (aanvankelijk) technisch lezen  gesproken. Middenbouw en
bovenbouw heeft over plannen en overzicht over werk besproken.

4.   In gesprek met ouders
Graag willen we spreken over het organiseren van een drietal koffieochtenden waarin elke keer
een ander onderwerp wordt  besproken. Er wordt eerst een nieuwe
oudertevredenheids-enquête uitgezet.  Bianca zal de enquête in de maand november/
december uitzetten. Vanuit de resultaten zullen er topics worden gekozen en deze zullen onder
andere op  2 woensdagen ;in januari en februari besproken worden.
Er wordt gekeken naar welke vorm er gekozen wordt, fysiek en/ of online, momenten in de
week. Of dat er een mail worden gestuurd naar de MR als sparringspartner. Momentum van
betrokkenheid goed kiezen.

https://drive.google.com/open?id=1Lo1o5-GlmWkLKPpcvRpYlJp7TYTh7TGM
https://docs.google.com/document/u/0/d/1lj-IxKTWLRbBpzzNE2si3p2LG-NS6oF4ffNGY7BvoJw/edit

