
Notulen MR-vergadering  
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer  

Maria Duystlaan 
 
 
Datum: 09-12-2020 
Aanwezig: Leonie van Dinter (voorzitter), Annemarie vd Arend, Bastienne Bishop, Martine 
Middel (verslag), Bianca Wijnolts (directie, onderdeel B), Lan Do (toehoorder) 
 
A. Vooroverleg zonder directie 

1. Vaststellen agenda en actiepunten 
- Rondvraag: geen punten 
- Actiepunten: bespreken in aanwezigheid van Bianca 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
A. Extra vergadering.  

Vorige keer hebben we het gehad over een vergadering aan het eind van het schooljaar 
om terug- en vooruit te blikken. Afspraak: terug- en vooruitblikken gaan we sowieso 
doen aan het eind van het schooljaar. Leonie zoekt een datum. In januari kijken we of 
het nodig is om nog een keer (kort) extra te overleggen, aangezien er in die periode 
langere tijd geen overleg gepland staat (de volgende MR-vergadering is op 1 maart). 

B. Ouderapp (OR vergadering 11-11-2020): straks even met Bianca bespreken welke wens 
van wie ten grondslag ligt aan het plan voor de ouder-app. 

C. Agenda GMR 01 12 2020 (mail 25-11-2020) 
D. GMR: alle verslagen van afgelopen schooljaar (mail 27-10-2020)  

Alle verslagen staan op de drive in de map GMR. 
E. GMR compleet dagelijks bestuur (mail 14-10-2020)  

Voorzitter: Karen Knols (o-geleding) 
Vicevoorzitter: Wieske van Velzen (p-geleding) 
Secretariaat: Froukje van Spiegel (ambtelijk secretaris) 

 
B. Overlegvergadering met directie 

1. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 5 oktober 2020 zijn vastgesteld. Leonie plaatst ze op 
de website. 
 

2. Openstaande actiepunten doornemen 
 

Datum  Actiepunt  Wie?  

5-10 Presentatie jaarvergadering maken en mailen  
voor commentaar 

Leonie 

https://docs.google.com/document/d/1wUuniAylSpjTUAcLbcSrPkbyVPasTA9V/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d5bprfxkik2aUWCuP46-MHvNoC7WYTOO
https://docs.google.com/document/d/1TinfOwEVOu0mb4XQIBL829kKjjmgoB2BPKB4172JdBM/edit


 
 

3. Mededelingen van de directie  
a. Nieuw logo en nieuwe naam: de 3 Librijn-Montessorischolen willen graag een 

nieuw logo. Sander van Essen (pr-deskundige die vaker werkt voor Librijn) gaat 
een ontwerp maken en presenteert dit in januari aan de 3 directeuren. Bianca zal 
de MR om advies vragen. 
Als het logo klaar is, start de brainstorm voor de nieuwe naam. 

b. Werkdruk is besproken in het team (staat vanuit het werkverdelingsplan 2x per 
jaar op de agenda). Geïnventariseerd is naar waar de werkdruk vooral zit. Als dat 
persoonlijke kwesties zijn dan gaat Bianca met de betreffende leerkracht in 
gesprek. Bij thema’s die breed spelen: in het team bespreken wat kan bijdragen 
aan een oplossing. In april staat het vervolg van de bespreking van het 
onderwerp werkdruk gepland. 

c. Normaal gesproken is er in januari/februari in de midden- en bovenbouw 
Vindingrijk, waarin ouders kleine groepjes kinderen lesgeven. Ivm de 

5-10 Stukje voor elke nieuwsbrief + navragen deadline bij Eveline Martine 

5-10 Uitzoeken vragen over leerlingen MBF Annemarie 

5-10 Uitzoeken mogelijkheden mobiele CO2-meter 
Bianca heeft contact gehad met Librijn, er lijkt voorlopig vanuit 
Librijn nog niets geregeld te worden. Zelf aanschaffen is een optie, 
de meters kosten echter wel €200 per stuk (x9 klassen). 

Bianca 

5-10 Formele rol MR bij nieuwbouw uitzoeken 
MR heeft adviesrecht, maar waarop precies wel en niet blijkt niet 
duidelijk uit de wet. Afspraak: vast agendapunt in de 
MR-vergaderingen tot start nieuwbouw. Verder worden sowieso 
de ouders binnenkort meegenomen in een informatiebijeenkomst. 

Bianca 

5-10 Documentenplanning: doornemen tijdens agenda-overleg 
Actiepunt blijft staan, stuk komt voor kerstvakantie 

Bianca en 
Leonie 

5-10 Ouderenquête: verplichting (hoe vaak, welke en hoe veel vragen) 
en mogelijkheden op een rij. Bianca en Leonie maken voorstel in 
volgend agendaoverleg en leggen dat voor aan de MR. 

Bianca en 
Leonie 

5-10 Inplannen MR-overleg zonder directie eind van het schooljaar Leonie 

5-10 Informeren achterban personeel Annemarie en 
Bastienne 

5-10 Website (deel MR) actualiseren Leonie 

5-10 Jaarverslag MR 2019-2020 Leonie (iom 
Dolf) 

https://www.sprekend.com/waar/


coronasituatie is besloten om dat nu niet te doen. Wellicht kan het op een later 
moment alsnog. 

 
4. COVID 19 

a. De middenbouwleerkracht met corona is klachtenvrij en alweer deels op school 
aan het werk. Op het besluit om de bovenbouwklassen 1 dag per week thuis te 
laten blijven om de uitgevallen leerkracht in de middenbouw te vervangen is door 
diverse ouders positief gereageerd.  

b. Vervolg zomerschool: nav corona en leerachterstanden is een aantal kinderen 
begeleid in de zomervakantie en in de maanden daarna. Er wordt nu gekeken of 
en zo ja voor welke kinderen daar een vervolg aan wordt gegeven. Het geld dat 
daarvoor beschikbaar was mag ook over de jaargrens besteed worden. Bij 
80-90% van de deelnemende kinderen is een positief effect te zien. 

c. Schoolplein: op het schoolplein zijn Leonie en Martine aangesproken door een 
ouder die zich zorgen maakt over haar kind alleen op het schoolplein voor en na 
schooltijd. Naar aanleiding daarvan: bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor 
kinderen op het schoolplein voor en na schooltijd? Na schooltijd is het duidelijk 
wanneer de verantwoordelijkheid overgaat: de leerkracht loopt met de kinderen 
naar buiten en de ouder haalt het kind daar op. Voor schooltijd is op het 
middenbouwplein nu een grijs gebied ontstaan, als ouders hun kind op het 
schoolplein laten en de leerkracht nog niet naar buiten is gekomen om de 
kinderen op te halen. 
Afspraak: Bianca en Leonie maken samen een stukje over halen en brengen 
voor de middenbouw, en dan met name het brengen.  

 
5. Nieuwbouw (stand van zaken) 

Er wordt geprobeerd om de tekeningen voor de buitenkant van het gebouw voor de 
kerstvakantie af te maken. Knelpunt is nu het budget. Ook wordt nog gezocht naar een 
goede plek voor de kapstokken. En ook de grootte van het schoolplein irt de grootte van 
het te bebouwen stuk is nog punt van discussie met de gemeente. 
 

6. AVG-plan (informerend) 
Het plan gaat over digitale veiligheid. Bianca heeft de MR tijdens het overleg een 
AVG-checklist gestuurd voor dit schooljaar. Het AVG-plan is voor ca. 3 jaar. Ieder jaar 
wordt een scan gedaan en gekeken welke zaken dit jaar worden opgepakt. 
 

7. Kwaliteitszorg/ouderenquête  
Vragen (10 stuks) uit het programma PO vensters worden als inventarisatie instrument 
gebruikt om vast te stellen waar aandachtspunten zitten. De vragen van de WMK-MO 
kunnen gebruikt worden voor verder onderzoek over onderwerpen die als 
aandachtspunten uit de PO venster vragenlijst komen.  
 

https://docs.google.com/document/d/1TKaZLsiUHrgvGDrqxLvijW2wFfBGI-5M/edit?rtpof=true


Leonie heeft de WMK-MO vragen uitgezocht en ze onderverdeeld in vier onderdelen. Elk 
onderdeel bevat ongeveer twaalf vragen die als suggestie gebruikt kunnen worden bij 
een vervolg enquête. Via onderstaande link kom je bij deze vier onderdelen.  
suggestie: Ouderenquête Jan Vermeer Maria Duystlaan (Leonie).docx  
 
In het mapje MD 2020 2021 heb ik een map ouder enquête gemaakt waarin we 
documenten kunnen verzamelen betreft dit onderwerp.  
 
Voorstel Bianca: de 10 vragen van PO-vensters uitzetten en daarna aanvullend op 
concrete thema’s gerichte vragenlijsten. En daarnaast vooral: in gesprek met ouders. 
Afspraak: de MR kan zich vinden in dit voorstel. De vragenlijst met de 10 vragen wordt 
nog voor de kerstvakantie uitgezet. De resultaten zullen besproken worden in de 
volgende MR-vergadering. 
 

8. Jaarplan (zie mail 17-11) (informerend) 
Elke school moet een dergelijk plan hebben. Als de inspectie op bezoek komt dan kun je 
in het plan laten zien hoe je als school met elk thema omgaat. Het plan blijft over de 
jaren heen vaak min of meer hetzelfde. Daarnaast is in het team gesproken over de 
prioriteiten voor dit schooljaar. Die zijn terug te vinden op de eerste pagina’s. 
 

9. Documentenplanning (informerend) 
Nog niet gereed, komt voor de kerstvakantie (actie Bianca). 
 

10. Invalbeleid (informerend) 
Bianca heeft het beleid bij uitval van leerkrachten op papier gezet. Leonie vraagt of het 
een bewuste keuze is om ambulante medewerkers pas als een van de laatste opties te 
vragen. Dat is het geval: Bianca legt uit waarom deze keuze is gemaakt. 
 

11. Ouder-app (nav OR) 
Nav het AVG-plan en de behoefte om informatie met ouders te delen nu ze door corona 
de school niet meer in mogen is het idee ontstaan voor een app om met de ouders te 
communiceren: via een app is het makkelijker te voldoen aan privacyregels.  
Bianca wil eerst goed op een rij zetten welke doelen een ouderapp heeft. De 
toegevoegde waarde moet opwegen tegen de tijd die het de leerkrachten kost om zo’n 
app bij te houden. 

 
 
C. (Na)bespreking zonder directie 

- Nabespreking overlegvergadering met directie 
- Jaarplanning MR 2020 2021: volgt na de documentenplanning 

Elk agendaoverleg kijken Bianca en Leonie of er beleidsstukken / protocollen zijn die in 
de MR besproken kunnen worden. 

- Volgende vergadering 1 maart 
 

https://docs.google.com/document/d/1mbk6RbNT65SQS1CeT8Nk7SGqL9-yqkXh/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/document/d/1KI-hjqgRc1ZEGxQ9rvN64I9A2zrqlTGxW9qBXbsXhB8/edit


 
Actiepunten 

 

Datum  Actiepunt  Wie?  

5-10 Inplannen MR-overleg zonder directie eind van het schooljaar Leonie 

5-10 Informeren achterban personeel Annemarie en 
Bastienne 

9-12 Notulen vergadering 5 oktober op website school plaatsen Leonie 

9-12 Stukje schrijven voor volgende nieuwsbrief (deadline 15 januari) Martine 

9-12 Stukje nieuwsbrief over brengen middenbouwplein Leonie en 
Bianca 

9-12 Advies vragen MR over nieuw logo Bianca 


