Notulen MR vergadering 18-04-2017
Aanwezig:
Patrick; voorzitter
Inge; notulist
Paul, Desiree, Anne Bauk
1 Patrick opent de vergadering, vaststellen agenda:
Punt 8 formatie gaat naar juni; wordt tevredenheidsonderzoek
2. Notulen zijn goedgekeurd
De notulen gaan vanaf nu ( die van 24-01-17) op de schoolwebsite.
Desiree zet ze na vaststelling op de site.
3. Mededelingen:
Formatie: we zijn er nog mee bezig, komt 15 juni terug.
Anne Bauk heeft geïnformeerd bij de SML wat de opbrengst van de lentefair was: dit is besteed aan
de ringen en ’t opbergmateriaal in de gymzaal.
Luchtkwaliteitsmeter is 150 euro: Als we het aanschaffen is het wel de bedoeling er iets mee te
doen! Eventueel zou je er ook onderwijskundig gebruik van kunnen maken…. Willen we dit?
We besluiten dit aan te schaffen! Paul geeft aan wel een groepje te willen begeleiden -> maakt ook
een opzetje. Het doel is inzichtelijk te maken wat de luchtkwaliteit gedurende de dag is in de
verschillende lokalen. Kinderen leren zelf een vervolg hieraan te geven en elkaar in te werken.
Overgang BB naar de middelbare school: ouders zijn benieuwd of er een vervolg is (feedback): Anne
Bauk legt uit dat onze school informatie krijgt van de VO scholen mbt de leerlingen die naar ‘die’ VO
school zijn gegaan. Overigens alle middelbare scholen geven inzicht hoe het de oudleerlingen is
vergaan/gaat. Anne Bauk vertelt hoe dit gaat/verloopt. Desiree is bezig met het opstellen van een VO
protocol om ouders tijdig te informeren over de procedure van Po naar VO.
4. Jaarverslag Patrick heeft een jaarverslag geschreven (2015-2016) -> Sabine Beijsens was directeur
en op uitnodiging aanwezig. Verslag wordt goedgekeurd.
Desiree blijkt niet alle post te krijgen, voor de duidelijkheid: montessoriloenersloot@gmail.com
5. Persoonlijk motivatiestukje: wie ben je, wat is je motivatie; dit moeten Paul, Anne Bauk en Inge
nog maken-> voor 15 juni!
6. MR statuut/MR regl. Hh MR regelement:
Niet helder is de constructie mbt Pallas Athene (Amersfoort): we zijn een nevenvesting van
Amersfoort.
Monton zou graag zien dat alle scholen iemand afvaardigen naar de GMR, dit zou ook een ouder
kunnen zijn die niet in de MR zit. Desiree heeft deze vraag al in de nieuwsbrief geplaatst. Punt komt
terug in een volgende MR vergadering (juni), hoe wij hier tegenover staan.
Paul heeft 3 uittreksels gemaakt: MR statuut is dekkend, maar moet nog aangevuld worden met alle
namen van de MR leden, datum in diensttreding -> startdatum van Bauk, Inge, Patrick en Paul sept.
2015 Paul past de reglementen aan. Statuut gaat ook op de website; Desiree zal dit doen.

Vraag: wie is de onafhankelijke toezichthouder voor de MR binnen Monton?  Dat is de Raad van
Toezicht.
7. Stavaza schoolplan : Desiree licht toe onze Montessorivisie/uitgangspunten naar aanleiding van
wat de behoefte is van ouders voor een ouderavond. Niet duidelijk is wat de vraag is van ouders, wat
willen ze weten? Dit moet eerst duidelijk worden voor wij er iets mee kunnen.
Schoolondersteuningsplan: Leerlingbespreking: Desiree legt uit wat dit inhoudt. We hebben alle
kinderen in kaart gebracht middels een nieuw format. Vraag was of het format weergeeft waar we
belang aan hechten; wat is de groei van iedere leerling hoe/wat is er voor nodig.
Leerlijnen Delft: Inge is hier mee bezig: streven is om dit voor het eind van het schooljaar compleet in
te vullen voor de oudste kleuters.
Nieuwe Taalkast in de BB: BB heeft er behoefte aan om dit goed in kaart te brengen en dit binnen de
leerlijnen; Arcade is er actief mee bezig geweest en de vraag ligt of zij ons hierin kunnen begeleiden->
intercollegiale consultatie.
Ontw. Dyslectieprotocol: hier zijn we erg actief mee bezig. We praten de anderen bij en inmiddels
hebben we een screeningtoets; alle 2e groepers hebben deze screening gehad.
Wordt vervolgd.
Inzet rekenzeker, als mede muziekonderwijs loopt.
7 Vakantierooster 2017-2018: we volgen Midden Nederland.
Geen bijzonderheden.
8. Tevredenheidsonderzoek:
Ouders hebben vorig jaar aangegeven dat ze meer begeleid willen worden in de keuze voor het
vervolgonderwijs: de vraag is niet helemaal duidelijk. Wat willen ouders; gaat het om informatie mbt
nieuwe school, anders, etc.?
Dit jaar was de vraag vooral of ouders hun eigen kind moeten aanmelden of doet de school dit. We
zijn nu bezig met in kaart te brengen welke school welk systeem heeft… Dit komt terug in het POVO
protocol, dat Desiree aan het schrijven is.
Een voorstel zou kunnen zijn om een ‘vragenuurtje’ te organiseren waarin vragen meteen
beantwoord kunnen worden. We zijn er nog niet uit hoe dit aan te pakken.
Leerlingtevredenheidsonderzoek: Als school ben je verplicht om tevredenheidsonderzoeken en
sociale veiligheidsonderzoeken te houden. Het ene jaar tevredenheidsonderzoek (voor kinderen,
ouders en team) , het andere jaar sociale veiligheidsonderzoek (voor kinderen, ouders en team).
Uit het llt komt dat ze over het algemeen erg positief zijn, alleen hoe graag ga je naar school ->
scoren we onder gemiddeld. Al met al scoren we een 8,4!
Het lkt scoort navenant: we hebben een 8,8 gescoord.
ICT hebben we besproken -> grote computers op t bureau. Ieder jaar worden er nieuwe
computersets aangeschaft.
9. Gesprekscyclus team en doelgesprekken: Daar zijn we mee gestart in sept. en in maart hebben we
een voortgangsgesprek gehouden: Wat waren mijn doelen, hoever ben ik met mijn doelen en moet
ik ze bijstellen middels een maatjesgesprek. We deden dit al wel, maar het verschil is dat je het nu
formeel doet. Het is nog een pilot en we kijken hoe dit gaat.

10. Nieuws vanuit Monton: Voor de meivakantie moet je een eigen profiel hebben aangemaakt voor
de Montonacademie en een profiel hebben geüpload.
ICT groep loopt, in de toekomst zullen we gaan ‘cloud’ werken -> Montonbreed zullen we hierin
begeleid worden.
Opm. Paul: als Monton ‘op orde’ zou zijn, zou er rekening gehouden worden met duurzaamheid en
wel Monton breed. Desiree legt uit dat er veel wisselingen zijn geweest binnen de directeuren van
Monton en bovenstaande op dit moment geen prioriteit heeft.
We discussiëren over duurzaamheid en met name het gebruik van zonnepanelen.
11. Communicatie MR in nieuwsbrief: Paul zou het leuk vinden om ‘een’ onderwerp er uit te lichten
en dit te melden in de nieuwsbrief; bijv. de luchtkwaliteit. Paul gaat dit doen voor 18 mei.
12. Rondvraag: Asbest: rapport opvragen -> volgende vergadering komt dit punt terug.
Verder GB.
Patrick sluit om 22.00u de vergadering.

