
Notulen MR vergadering
Deelraad openbare Montessorischool Jan Vermeer

Locatie Maria Duystlaan

Datum: 26 - 09 - 2022
Tijdstip: 19:30 - 21:30
Locatie: via de meet
Aanwezig: Moniek, Annemarie,, Leonie (voorzitter), Bianca (directie),
Afwezig: OR, Jacqueline (ouder),  Irene (toehoorder)

A Vooroverleg zonder directie
1. 19:30 Vaststellen

Notulist: Annemarie

2. 19:35 Mededelingen en ingekomen stukken
A. Mail ter informatie van Bianca over ventileren in de school

B. Inventarisatie door de GMR betreft cursus nieuwe MR leden.

3. 19:40 Vooroverleg
A. Mededelingen vanuit de directie.
B. Jaarplan
C. evaluatie schoolplan
D. NPO plan
E. corona-protocol
F. rapportage en verslag-gesprekken Zie uitleg van Bianca hieronder.



B Overlegvergadering met directie
1. 20:00 vaststellen en actiepunten
A. Notulen van 27 juni 2022 zijn zonder aanpassingen goedgekeurd.
B. Openstaande actiepunten doornemen

Datum Actiepunt Wie?

26-9 Stukje nieuwsbrief (voor woensdag 12 oktober) Leonie

26-9 Terugkoppeling achterban Annemarie

23-5 Check MR-mailadres bij Cloudwise -> Heutink Moniek

26-9 vragenlijst ouderenquête Bianca

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

26-9 toestemming NPO-plan geven Leonie

26-9 overleg over taakuren leraren MR Moniek en
Annemarie

2. 20:05 Mededelingen van de directie
A. Opbouw studiedagen: Naast de 5 studiedagen zijn er 2 extra studiedagen ipv de 2

vaste administratie-dagen. De administratie-dagen worden per leerkracht bepaald.
B. Schooltuin. i.p.v. groep 4 en 5 met groep 6 en 7 tuinieren i.v.m. meer zelfstandigheid.
C. Observeren in de klas gaat weer starten
D. Nieuwbouw: waarschijnlijk tussen februari en mei wordt het zwembad gesloopt.

Daarna wordt er mogelijk gestart met de bouw.

3. Jaarplan
Het jaarplan is gericht op de basis (kernvakken) van het onderwijs. De komende
vergaderingen wil de MR zich laten informeren over verschillende protocollen die in de
school worden gebruikt.

4. Evaluatie schoolplan Bianca geeft toelichting over wat ze van ons verwacht in het
proces rondom de evaluatie van het schoolplan. In het vorige schoolplan staan een
aantal ambitiekaarten. Strategische koers van Librijn is de oplegger voor het schoolplan.
Volgende vergadering, de 5 ambitiekaarten bestuderen.

5. NPO plan 2022 2023 (instemming van de MR nodig) Inhoud van het plan is voor de
vakantie al besproken. Zie notulen 27 juni . MR gaat akkoord met het NPO-plan.



6. Rapportage en gesprekken voortgang leerlingen. (informerend)
De organisatie van de geschreven rapportage krijgt een andere  vorm.

We zijn tot dit voorstel gekomen omdat we normaliter in de maand november met alle
ouders een gesprek voeren en een verslag schrijven. Ik zie dat er in de middenbouw op dit
moment 2 zij-instromers, een nieuwe leerkracht en een leerkracht met verlof gaat rond
november. In de bovenbouw doen de leerkrachten die 4 dagen werken, de gesprekken voor
5 dagen. Als we voor alle kinderen een verslag moeten schrijven en een gesprek moeten
voeren, ben ik bang dat we dit niet gaan redden of dat het ten koste gaat van de
voorbereiding in de klas om met de kinderen te werken. Ik vind het belangrijk dat er een
mondeling gesprek volgt met de ouders en dat het geschreven verslag nog maar 1 keer per
jaar in de verslag-map komt (i.p.v 2 keer) Ook de blokken heb ik aangepast. Ik heb er nu
zo voor gekozen dat je nu een verslag schrijft over de kinderen die je al het langst in de
bouw hebt. In juni moet groep 7 omdat je dan het advies ook nog in het laatste blok kunt
schrijven. In de bovenbouw gaan we kijken of de kinderen zelf een keer een verslag kunnen
schrijven ( deden we heel vroeger ook al)

7. Corona protocol
De MR stemt in met het Corona protocol.


