
Notulen
MR-vergadering

Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer
Locatie Maria Duystlaan

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

A Vooroverleg zonder directie
Zie hieronder.

B Overlegvergadering met directie

1. Vaststellen en actiepunten
A. Notulen 28 juni 2021: vastgesteld. Voor het online plaatsen checkt Leonie nog even op

namen etc ihkv de privacyregels.
B. Openstaande actiepunten doornemen

Geen.
C. Agenda: de stukken zijn gedeeld via links in de agenda, maar de MR-leden waren

daarvan niet op de hoogte. Dit blijkt een misverstand te zijn: de stukken waren per
ongeluk gedeeld met het oude mr-mailadres. Voor volgende MR-vergaderingen worden
de stukken per mail gedeeld (en evt. daarnaast ook via hyperlinks in de agenda), bij
voorkeur 2 weken voor de vergadering, zeker bij grotere stukken.

2. Mededelingen van de directie
A. Covid 19 situatie: de beslisboom wordt gevolgd, tot nu toe nauwelijks

covid-besmettingen in de school. De school functioneert steeds meer als normaal:
klassen mogen weer door elkaar, bibliotheek is weer open, hulpouders weer in de
school, teamkamer kan weer gebruikt worden. Andere dingen kunnen nog niet:
projectafsluiting, luizenpluizen etc. Er is duidelijk gecommuniceerd over
brengen/halen/ouders mee naar binnen. Nog niet alle ouders komen op het plein.
Informatieavond is georganiseerd: voor de ouders van kinderen die nieuw in de bouw
zijn op school, voor de andere ouders digitaal.

B. NPO gelden: dit begint nu te lopen. Alle mensen die extra taken komen doen moeten
ook allemaal aangestuurd worden, dat is nu even veel werk en ook soms nog zoeken.
Nu monitoren hoe het gaat en wat het oplevert. Hierover is na de kerstvakantie meer te
zeggen. Dit wordt besproken in de MR in maart.

C. Nieuwbouw: er wordt gekeken naar opties om uit te komen met het budget: er wordt
zowel gekeken naar opties om te bezuinigen als gesprekken met de gemeente over
eventueel extra budget. Dit alles levert vertraging op.



D. Naam en logo: op de laatste studiedag is gesproken over naam en logo. Er zijn 2 namen
en 2 kleurstellingen over. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe naam
komt: plan was oorspronkelijk met het betrekken van het nieuwe gebouw, maar het
begint ook wel erg onhandig/onduidelijk te worden dat er 2 scholen Jan Vermeer zijn.

E. Studiedag: er is over veel verschillende onderwerpen gesproken: Floor heeft enkele
oefeningen gedaan die ze ook met de kinderen in de moed om te falen training doet;
Annemarie en Daan hebben het thema nieuwsgierigheid uitgediept; aan de hand van
een deskundige is gekeken naar de vraag ‘watvoor soort Montessorischool willen wij
zijn?’; over de nieuwe naam; over Sinterklaas; over rekenen (middenbouw), spelling
(bovenbouw), leskwaliteit (onderbouw); over observatie door ouders in de klassen. Over
dit laatste komt ook een stukje in de nieuwsbrief. Het was leuk en interessant, maar net
iets te vol programma.

F. Personeel / zijstromers: in MBD is een ouder als zij-instromer begonnen. Een andere
ouder overweegt de deeltijd-pabo te gaan doen. Het blijft lastig om personeel te vinden.
Bij ziekte van leerkrachten gaat dit problemen geven. Misschien is het goed de ouders
alvast voor te bereiden op de situatie dat het niet meer lukt en kinderen naar huis
moeten worden gestuurd. Bianca zorgt dat er een stukje hierover in de nieuwsbrief komt.

G. Themaonderzoek Leskwaliteit 4 november 2021 (geen beoordeling): op 4 november
komt de onderwijsinspectie langs om 5 lessen (verdeeld over groep 1-8) te observeren.
Het gaat niet om een beoordeling. Er wordt wel een verslag gemaakt.

H. Werkverdelingsdocument: hier moet nog instemming van de PMR op papier komen.
De PMR is akkoord, Leonie heeft een briefje gemaakt en zorgt dat het bij Bianca komt.

3.   Jaarplan en jaarevaluatie
De eerste bladzijden zijn al klaar en kan de MR op reageren, de rest van het document wordt
nog bewerkt en komt de volgende vergadering terug voor bespreking.

4.  Evaluatie werkdrukmiddelen (goedkeuring MR)
De inzet van de onderwijsassistent heeft zeker geholpen voor wat betreft de werkdruk. Om die
reden is besloten de inzet van de onderwijsassistent te continueren. Wel is het voor de
leerkrachten nog mogelijk om nog meer uit de inzet van de onderwijsassistent te halen, bv door
verder vooruit te denken over haar inzet.

C. Nabespreking zonder directie
A. Annemarie informeert het team over de MR-vergadering en Leonie schrijft een stukje

voor in de nieuwsbrief voor de ouders.
B. MR reglement MR 2021 2022 (artikel 19 is het huishoudelijk reglement). Leonie neemt

contact op met Bastienne over de invulling van de secretarisrol.
C. Verkiezingsprotocol. Enkele tekstuele aanpassingen. Daarna vastgesteld.
D. Data MR vergaderingen 2021 2022 bepalen: Annemarie heeft een voorstel gemaakt.

Leonie deelt het document met Bianca om te bespreken met de OR om hun
vergaderdata op af te stemmen.

https://docs.google.com/document/u/0/d/14hrW2yWb-DRJXHlEjqMV4g_uYQeB-l-2RqSB4HGZAVI/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1__cOsucFpUya-9eLS4ezHMk03rw-c800k4gMb9SMehg/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1NFzzwPVjCWSxMnr4F7HmYRgPU-qPXBIJ5RpNvlyFdn8/edit


E. Informatieavond 13 oktober. Leonie past de powerpointpresentatie van vorig jaar iets
aan. Martine zal de avond weer aan elkaar praten en morgenavond aanhaken bij de
OR-vergadering voor dit onderwerp.

F. Jaarplan MR Welke onderwerpen willen we dit jaar bespreken?

Actiepunten

Datum Actiepunt Wie?

28-9 Documentenplanning n.a.v. vastgestelde MR vergaderdata
invullen

Bianca en
Leonie

28-9 Voorstel vergaderdata MR schooljaar 2021-2022 Annemarie iom
Bianca

28-9 Stukje nieuwsbrief Leonie

28-9 Deadlines nieuwsbrief achterhalen

28-9 Notulen 28 juni online plaatsen + check vooraf op namen Leonie

28-9 Stukje nieuwsbrief over invalbeleid Bianca iom
Eveline

28-9 Terugkoppeling team Annemarie

28-9 Presentatie voor jaaropening/informatieavond 13 okt Leonie

https://docs.google.com/document/u/0/d/1eNFPoHvWHF8lnMoJORH7Ci83g3SHGbOOZgzL4akLXOI/edit

