Notulen MR vergadering 11-09-2017
Aanwezig:
Patrick; voorzitter, Paul, Desiree, Anne Bauk en Inge; notulist
Desiree is bereikbaar op: Montessoriloenersloot@gmail.com
1 Patrick opent de vergadering,
vaststellen agenda:
Deze keer heeft Desiree de agenda gemaakt, volgende keer zal dit eerst naar Paul gaan.
2. Notulen zijn goedgekeurd
3. Voorstel stukje MR nieuwsbrief
Paul heeft een stukje geschreven, erg leuk en dus goedgekeurd -> naar de nieuwsbrief!
4. vaststellen van de jaaragenda : geen op/aanmerkingen
5. Bezetting en formatie start schooljaar 2017-2018: Anne Bauk is terug naar 4 dagen in de
Bovenbouw en Rob Hensing, vakleerkracht gym, geeft op vrijdag gym aan alle bouwen.
Irene (IB) werkt zowel een (di) ochtend als een (do) middag, maar kan dit z.n. aanpassen.
Irene is daarnaast ook bereid om in te vallen als dit nodig is.
6. Taakbeleid team ‘17- ’18; op de startvergadering is dit besproken; het is realistisch, het moet er
zijn en het is een duidelijk meetinstrument. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is en duidelijk is wie
een aanspreekpunt voor een activiteit is.
7. Schooljaarplan ’17-’18:
ieder jaar weer is het zoeken naar wat dringend en haalbaar is. We zijn bezig met onze
Montessorivisie wat moet er aangescherpt worden, wat behoeft aandacht en wat gaat goed. Hoe
realiseren we de dingen, hoe maken we bijvoorbeeld kinderen verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces, wat maakt ons nu Montessorionderwijs- wat is onze Montessorivisie, etc., etc.. Onze
eigen doelen (persoonlijke doelen) proberen we daar ook aan vast te koppelen.
We bespreken ook de aanstaande ‘ouder meepraatavond’ die begin oktober gepland staat en
discussiëren wat en hoe we dit het beste kunnen/willen aanpakken.
De leerlijnen: de manier hoe we de kinderen volgen naast allerlei toetsen -> leerlingvolgsysteem.
Anne Bauk vertelt erover en vertelt ook over de nieuwe taal-doen kast. Duidelijk is dat dit een langer
termijn zal vergen voor dit volledig geïmplementeerd is.
Het taalonderwijs: zie ook hierboven.
KOO: Wat is de visie en wat zijn de uitgangspunten? Uitgaande van het grote geheel -> wat steeds
meer toegespitst wordt
We hebben er behoefte aan om als team met elkaar te discussiëren; waar te beginnen met wat we
willen - of beginnen met wat we al doen… (leerlijn wereldoriëntatie).
Wordt vervolgd.
8.Schoolgids ‘17-18 is goedgekeurd.
Veranderd is dat we een interne vertrouwenspersoon/contactpersoon klachtenregeling hebben
binnen Monton -> zie ook schoolgids.

Intern voor onze school is de vertrouwenspersoon Irene Simonis -> dit zal een aparte melding krijgen
in een volgende nieuwsbrief.
9. Jaarverslag 2016- 2017 -> inhoudelijk goedgekeurd, naamsveranderingen ingevoerd.
10. uitslag vragenlijsten sociale veiligheid: deze moet ieder jaar worden afgenomen. We lopen deze
met elkaar door. Opvallend voor ons is de suggestieve manier van vragen stellen. Desiree zal dit
meenemen/bespreken binnen het SDO -> komt terug!
10.b Nieuws vanuit Monton: we gaan werken in Cloud -> daar wordt al hard aan gewerkt, de
schatting is dat dit na de herfstvakantie de lucht in zal gaan.
De Monton academie en het assessment worden besproken, (welke de leerkrachten moet invullen).
De computervernieuwing blijft iedere keer terugkomen in de begroting.
11. Communicatie MR in nieuwsbrief van 09-10-‘17
Wat moet daarin: - melden dat er een MR vergadering is geweest
- de notulen die terug te vinden zijn op de website
- wat zich aandient
12. rondvraag;
GMR: De nieuwe GMR en de vertegenwoordiging daarvan. Iedere brin.nr (school) zou een
vertegenwoordiging moeten hebben binnen de GMR…
Er komt een nieuwe constructie dat er 2 keer per jaar een grote GMR vergadering zal zijn (openbaar
voor de MR leden), daarnaast ‘losse vergaderingen’ met kleinere groepen: deze zullen rapporteren
aan de grote vergadering. Mochten we vragen hebben, bij wie moeten we ons dan wenden? Dit zal
Paul nog navragen.
Ouderparticipatie: de overblijf is inmiddels rond.
Zonnepanelen: dit ligt bij Frans (Monton), als wij een concreet plan hebben dan graag terug naar
Monton, omdat het op dit moment voor hen geen prioriteit heeft…
Paul kan mensen in contact brengen met bijvoorbeeld Desiree, maar eigenlijk zou dat het een
prioriteit van Monton moeten zijn… Willen we het voor onze eigen school of Monton breed?
Wat als wij zouden zeggen dat we dat zouden willen voor onze eigen school…?
Komt terug.
Introductieles luchtklimaat (meter) BB: Paul gaat binnenkort een introductieles geven, Bb is bezig
over het klimaat!
PR leerlingenaantal: De OB is te klein, groep 1 heeft 5 kleuters -> totaal 14 kleuters.
We hebben al geflyerd, daarnaast is Desiree bezig met een promotiefilmpje voor op de website
(Maurits gaat hierbij helpen). Terugkerend zullen we berichtjes plaatsen in het plaatselijke sufferdje
en Desiree heeft een Twitter account aangemaakt.
Volgende keer als agenda punt terug laten komen: nieuwe leerlingen.
Vakantiespreiding: komt in januari terug -> oproep nieuwsbrief en Parro mbt vakantiespreiding
Staking PO 5 oktober 2017: Dit moet nog in het team besproken worden-> hele dag. Monton komt
eind deze week met een brief.

13. Vergaderdata MR: Eerst volgende zal zijn in:
2 Januari
3 maart
4 Mei

dinsdag
woensdag
Donderdag

23- 01 – 2018
28 – 03- 2018
24 – 05- 2018

14. Sluiting
Patrick sluit de vergadering om exact 22.00u

