Notulen MR vergadering 24-01-2017
1 Patrick opent de vergadering
Er zijn geen toevoegingen.
2. Goedkeuring van de notulen van vaststellen notulen verslag vorige vergadering: mailadres moet
zijn: mrloenersloot@gmail.com
Anne Bauk neemt contact op met SML; naar de opbrengsten van de Lentefair met de vraag of zij een
en ander in de nieuwsbrief willen melden hoeveel en wat er van gerealiseerd wordt.
3. Data vaststellen MR vergadering 2017
Di 18 april a.s. 20.00
Do 15 juni a.s. 20.00u
4. Jaarverslag Patrick zal een jaarverslag van de MR 2015-2016 schrijven voor de website ter inzage,
met een verwijzing in de nieuwsbrief.
Als er persoonlijke zaken worden besproken in de MR zal dat alleen in alg zin worden genotuleerd en
anoniem. Paul komt er op terug mbt het plaatsen op de site en wat de officiële regels zijn.
5 Jaaragenda MR vaststellen a/h van GMR jaarplanning: voorstel is om dit als bijlage moeten
meesturen. Desiree heeft een jaaragenda 2016-2017 gemaakt en bijgevoegd-> zie bijlage.
Overigens zijn dit vaste terug komende punten. De punten van nov zijn pas in januari bekend en
zullen pas dan bij ons besproken worden.
6 MR statuten/reglementen/hh reg.
Het reglement is van 2009 en deze zijn gedateerd, voorstel van Paul is om deze up to date te maken
en het stuk voor onze school adequaat te maken: het MR reglement; en dit de volgende vergadering
terug te laten komen als bespreekpunt; wat willen we….. Het huishoudelijke reglement mag iedere
school voor zijn eigen school bepalen.
Desiree licht e.e.a. toe en zal Paul een en ander toesturen.
7 Schoolplan/schooljaarplan
Team heeft gekozen voor 6 doelen;
1 wat zijn onze doelen voor Montessorischool Loenersloot. Waar staan wij voor en wat zijn de
Montessoridoelen, etc. Desiree licht dit toe.
Zodra er eenheid – en genoeg materiaal is om naar buiten toe te reageren is, communiceren we dit.
2 het schoolondersteuningsplan: hoe is de zorg hier geregeld. Ons planmatig handelen was iets lager
geconstateerd. De zorg is op pijl, maar de verslaglegging was niet helemaal optimaal. We doen alles
conform, maar te weinig gestructureerd. Wij hebben alles in ons hoofd, maar wat als er iemand
wegvalt? Om dit te voorkomen zijn we hier actief mee bezig; het moet opleveren! Onze ervaring is
dat we een en ander beter op ons netvlies hebben en dat we veel strakker worden in het notuleren,
etc.
Het vraagt veel energie, maar op den duur zal het gaan opleveren en we zijn hier alert op en houden
elkaar in de gaten.
3 eigen verantwoordelijkheid van de kinderen: We willen meer uitdragen dat kinderen hun eigen
verantwoordelijkheid mogen leren nemen. Ieder kind heeft zijn eigen leerlijn, gebaseerd op hun

mogelijkheden, maar met de kernpunten, leerdoelen, etc. Desiree licht de leerlijnen toe voor
midden- en bovenbouw. Inge haakt in en vertelt haar ervaring met de Delftse leerlijnen en parnasSys
voor de onderbouw. We houden jullie op de hoogte.
4 Dyslexieprotocol: We zijn dit aan het ontwikkelen en borgen; wat is de procedure wat is het
stappenplan, etc.
Bauk licht toe; hoe doen we dat eigenlijk mbt de leesmethode was de vraag van Desiree, toen bleek
dat iedereen het doet, maar het is nergens terug te vinden.
5 Inzetrekenmethode reken zeker i.c.m
Met betrekking tot de rekenmethode voeren we niet alles uit wat er zoal in staat: We kijken naar het
kind en de leerdoelen; wat heeft het kind nodig; herhalen of kan het verder en hoe gaan we dan
doen.
Paul vraagt wat hoeveel zorgenkinderen zijn er Anne Bauk licht dit toe. Na iedere toetsperiode wordt
het opnieuw bekeken welke extra hulp nodig is.
Bovenbouw heeft herin zijn pilot.
6 Muziekonderwijs Metrolope Orkest
Muziekonderwijs in hele brede; luisteren, muziek maken, zingen, etc. Sabeth is begonnen evenals de
bovenbouw. Onderbouw start in maart. Het betreft werkboekjes( bv 2 werkboekjes voor groep 7/ 8,
etc.) met filmpjes, geluid, etc. algemene reactie is heel erg leuk!
8 Persoonlijk motivatiestukje/voorstelstukje: Zouden jullie een stukje willen schrijven voor de
website. Wat is je doel, waarom zit je in de MR? MR team zal een stukje maken.
Groepsfoto.
9 Begroting: Over 2 weken heeft Desiree een begrotingsoverleg:
Over 2016: we hebben in 2016 een nieuwe website aanbesteed, Delftse leerlijnen aangeschaft
Voor 2017: op de lijst; een nieuwe taalkast voor de bovenbouw, aantal computers, nieuwe methode
Engels, maar deze wordt even geparkeerd omdat er een nieuwe Engelse montessorimethode gaat
komen.
Kosten schoonmaakbedrijf zijn wat hoog; maar het is wel reëel!
Publiek rechtelijke heffingen zijn de belastingen en heffingen.
Verder geen vragen mbt de begroting, Patrick tekent de begroting.
10 Evaluatie schooladvies BB
Anne Bauk licht dit punt toe: oudergeleding wil graag de procedure horen: begin van het
kalenderjaar wordt een avond gepland met een advies voor de verdere schoolcarrière: bestaat uit de
hele schoolcarrière van het kind, werkinzet, motivatie, toetsen, goede prestaties; waar zit het kind op
gemiddeld niveau? In november worden schooltoetsen afgenomen die voor een groot deel
meetellen voor ‘HET’ advies. Vervolgens gaan BB leerkrachten zitten en bespreken wat en hoe voor
het kind. Het schooladvies is bindend! Dit jaar mag je een deel advies geven; bv het kind functioneert
op VMBOT/ HAVO advies.
Dit jaar zijn de kinderen erbij betrokken en zijn aanwezig geweest bij dit gesprek. Uiteindelijk tekenen
de leerkracht én de ouders en dat gaat naar de Middelbare school. Dit jaar zijn er 8 8e met een goede
uitstroom! Zowel Sabeth als Anne Bauk praten veel met de kinderen en de kinderen kunnen hun
vragen/zorgen bij hen kwijt, juist door het open te bespreken is het duidelijk. Het oordelen van de
kinderen over elkaar is een aandachtspunt en heeft de aandacht!
helder en duidelijk!

11 Nieuws vanuit Monton
- De Monton academie biedt cursussen voor leerkrachten; de eerste wordt geschonken en de 2 is
voor je bekwaamheid. Vanuit je dossier is het doel professionalisering voor je bekwaamheidsdossier.
-ICT werkgroep; er moet nu drastisch iets gebeuren
-De nieuwe website komt volgende week in de lucht!
12 Communicatie MR in nieuwsbrief van 13 februari -> Paul maakt een stukje
13.Rondvraag: Patrick sluit de vergadering om 21.15u

