
 

  

   Concept-notulen 

   MR vergadering   

   woensdag 4 september 2019 

   19.30-21.30 

   Bij Leonie thuis 

 

 

● Aanwezig namens het personeel: Annemarie vd Arend, Joyce Kuppens 

● Aanwezig namens de ouders: Joost Dorreman, Dolf Manschot, Jeroen 

Andreoli, Leonie van Dinter, Martine Middel 

● Aanwezig namens de directie: - 

   

1. Schoolplan 

Algemene opmerkingen: 

● Het is een mooi stuk! De MR ziet grote stappen/verbeteringen tov de laatste 

versie.  

● De Montessorigedachte klinkt echt in het stuk door. 

● Tekstueel is het ook veel beter leesbaar.  

● Er staan erg veel ambities in het plan, zoveel dat het bij voorbaat niet 

haalbaar/realistisch lijkt. Hoe verhoudt zich dit tot de hoge werkdruk, zeker 

ook in het licht van het voornemen om in het eerste jaar aan 60% van de 

ambities te werken? 

● De ambities zijn (grotendeels) weinig concreet. Voorbeeld: “Leerkrachten  werken 

structureel aan hun didactische vaardigheden, hun klassenmanagement en pedagogisch handelen en 

kunnen gedifferentieerd werken.” -> werken leraren daar nu niet of te weinig aan? 

Hoe ziet ‘structureel’ eruit? Wanneer is dit punt verbeterd? 

● Er lijken 2 grote doelen voor de komende 4 jaar te zijn: 

a. Werken vanuit doelen 

b. Een professionele cultuur 

De MR adviseert om een van de twee te kiezen en daar echt voor te gaan, 

waarbij de MR een voorkeur heeft voor het werken vanuit doelen. 

● De MR adviseert om keuzes te maken. Liever minder doelen, maar concreet 

en haalbaar, dan een kwantiteit en kwaliteit van ambities die (te) weinig 

zegt.  

Alle vingers in het handje hangen met elkaar samen. Focussen op een of 

twee van de vingers werkt dus ook door in de andere (waardoor het niet erg 

is als die dat jaar wat minder directe aandacht krijgen). 

 

  



Meer specifieke opmerkingen: 

● Klassengrootte: in het plan staat een maximum dat in de praktijk wordt 

overschreden -> hierbij bespreking van het schoolplan een opmerking over 

maken of in de eerste MR-vergadering? -MM 

● In het stuk over het lerarenteam staat een passage over “bestrijden van pesten en 

ander asociaal gedrag”. Is hier een concrete aanleiding voor? Of hoort dit in een 

andere paragraaf? 

● De laatste ambitiekaart is getiteld authenticiteit/verzelfstandiging. In de 

ambitie en aanpak staan echter alleen plannen voor (meer) samenwerking 

tussen beide locaties. Wat is hier nu de ambitie? Meer samenwerken? Of juist 

verzelfstandigen? En hoe verhoudt zich dat tot de plannen bij Librijn? 

 

Bespreking met directie: 

● Een afvaardiging van de MR zal bovenstaande punten bespreken met de 

directie. Namens de ouders zal Dolf of Jeroen dit doen. De leerkrachten uit 

de MR bepalen in onderling overleg wie van hen vieren namens het 

personeel mee zal gaan. 

● Joost kondigt deze bespreking aan bij de directie 

 

2. Inrichting klassen 

In de zomervakantie is, zonder communicatie aan de ouders vooraf, de opstelling 

van alle klassen op het Raam gewijzigd (flexplekken en grotendeels ander 

meubilair). In de eerste MR-vergadering de directie hierop aanspreken. 

 

3. Voorzitter MR 2019-2020 

De MR kiest Dolf als voorzitter. We gaan ervan uit dat Bastienne secretaris blijft (klopt 

dat, Bastienne? -MM).  

 

4. Jaarverslag 

Eerdere jaren werd een powerpoint gemaakt, die dan op de jaarvergadering aan 

de ouders werd gepresenteerd. In de eerste MR-vergadering met de directie 

terugblikken op het afgelopen jaar. Indrukken MR: het jaar verliep rommelig, mede 

door wisseling directie Raam, personeelsproblemen waardoor de directie niet altijd 

genoeg tijd had om aan stukken te werken, gebrekkige steun daarvoor vanuit Librijn 

en de rommelige gang van zaken rond het schoolplan. Hoe kunnen we dit in 2019-

2020 beter laten verlopen? 


