Notulen MR Montessorischool Loenersloot
28/03/2018
Voorzitter: Patrick
Aanwezig: Desiree, Paul, Anne Bauk en Inge -> notulist
1.

Start 20.00 uur
Opening en vaststellen agenda
Patrick opent de vergadering.
Geen nieuwe punten voor de agenda

5 min.

2.

Goedkeuren vorige notulen d.d. Goed gekeurd
Desirée plaatst ze na goedkeuring op de website

10 min

3.

Korte mededelingen
Desirée
 Evaluatie inspectiebezoek: Na 3 april komt er een
verslag waarin onze school, in een kort stukje, wordt
doorgelicht met de resultaten.
 Werkdrukpreventie: Volgend jaar komt er 155,- euro
per leerling naar onze school: team gaat een planning
maken hoe we die kunnen invullen.
Het meest praktische is dat er een invaller komt
zodat de leerkracht tijd heeft voor bijv. de verslagen,
etc. etc.
Marieke heeft aangegeven wel te willen invallen in
de Ob, zodat wij in bijvoorbeeld bovenstaande
allemaal kunnen doordraaien naar een volgende
bouw.
 CO2 klimaatmeter: iedere groep heeft er nu een.
 Leerlingenwerving OB: Volgend schooljaar hebben
we evenveel kinderen als dit jaar: 25 a 26 kinderen in
MB en BB, echter in de OB hebben we maar 7
kleuters. Op termijn heeft dit wel consequenties.
We zijn erg actief inzake naamsbekendheid: flyeren,
uitnodigingen sturen etc. om maar vooral nieuwe
leerlingen te werven. In mei komt ook iemand een
promotiefilmpje van onze school maken.
Wederom MKC genoemd -> ‘laat dit vast rond
zoemen.’
 Ontruimingsinstallatie: in de februari vakantie is dit
geïnstalleerd. Dit hadden we al moeten hebben
volgens de brandweer gezien de oppervlakten van
onze school. We gaan in april oefenen.

10 min.



In de meivakantie krijgen we nieuwe keukenblokken
in de BB en handvaardigheidshok.


4.

Vakantiespreiding terugkoppeling: Het blijkt dat de MR dit
niet kan initiëren, wel de directie. We discussiëren over hoe
dit gegaan is- en concluderen dat dit niet helemaal een
schoonheidsprijs heeft gekregen. Desiree legt uit hoe we
hiertoe zijn gekomen; denk aan Stichtse Vecht, Stafbureau,
NME, Kunstcentraal, etc.
De mensen die gestemd hebben zijn vooral die ouders
geweest die het betrof, wiens kinderen uitstromen naar of
Hilversum of Amsterdam.
We staan erachter om dit nogmaals te onderzoeken maar
dan aan het begin van het jaar -> in januari beslissen (als je
al de stemmen hebt ook van die ouders die nu niet hebben
gereageerd).

15 min

5.

Evaluatie schooladviezen BB: Alles is naar wens verlopen en
soms zelfs positiever:
1 VWO, 1 HAVO- VWO, 1 HAVO en 1 basis beroeps opleiding
Alle kinderen zijn aangemeld. Kinderen gaan binnenkort
CITO doen, voor het eerst digitaal welke zich aanpast aan het
niveau van het kind.

15 min.

6.

Verkiezing (voorzitter) MR lid opgestart: Het heeft in de
nieuwsbrief gestaan. Paul heeft mensen aangesproken, maar
tot op heden geen reactie. Misschien een idee om mensen
uit te nodigen voor een vergadering van 25 mei.

15 min.

7.

Continurooster 2019-2020
We zijn aan het onderzoeken om een continurooster in te
voeren; 4 gelijke dagen en woe mi vrij. De onderbouw zal
dan meer uren maken, maar in hun 8 jarige loopbaan zullen
ze aan hun verplichte uren komen.
Binnen Monton zijn er meerdere scholen die dit graag
zouden willen -> deze scholen gaan ermee aan de gang.
Volgend schooljaar willen we hierin verder komen, zodat we
het in het jaar daarop (’19-’20) mogelijk kunnen invoeren.

5 min.

Waarom: omdat pleinwachten moeilijker te vinden zijn.
Daarnaast hebben we op dit moment te weinig studiedagen
(2) en dat is eigenlijk te weinig. Er komt te veel aan de orde
waar we nu niet aan toe komen.

8.

Evaluatiegesprekscyclus: Vanuit Monton moeten er
gesprekken komen 1x per jaar doelgesprek met de directeur
en 1x per jaar maatjesgesprek.
Doelgesprek: wat zijn mijn doelen voor komend jaar ->
persoonlijke wensen, doelen, schooldoel, etc.
Maatjesgesprek: waar sta je nu, wat zijn je plannen voor de
komende periode en evaluatie van je doelen.
Volgend jaar beoordelingsgesprek.

20 min.

9.

Nieuws vanuit Monton:
Van de 11 scholen hebben 7 scholen bezoek gehad en 3
verscherpt ‘toezicht’ bezoek (= alle aspecten worden dan
bekeken)
De Vleugel van Nieuwegein was als zwak bestempeld en het
ziet er naar uit dat dit zeer zwak gaat worden….
Lelystad was al zeer zwak en krijgt waarschijnlijk problemen
inzake bestaansrecht.
Cascade idem. Lelystad stond al op de nominatie om met de
negatieve bestempeling evt te moeten sluiten. De raad van
toezicht was het hiermee oneens -> nieuw plan, mede door
uitbreiding van bestemmingsplan-> bouw van huizen in de
directe omgeving.
Mobiliteitswensen: zijn uitgezet waarin je aan kan geven of
je evt op een andere school zou willen werken.
Per 1 aug start er een nieuwe zelfstandige school in
Overvecht (LEF- leer en floreer)-> ze hebben leerkrachten
nodig wat mogelijke consequenties kan hebben voor andere
scholen.
Arcade: de directeur van Arcade gaat per 1 mei weg, Desiree
gaat deze vacature tijdelijk invullen van 1 mei tot augustus.

20 min.

10. Communicatie nieuwsbrief van 03-04-2018
Als we een MR stukje hebben voor de nieuwsbrief kan dit
erin. Hebben we niets, dan zijn er nog altijd de notulen die
openbaar zijn.
Desiree zal een stukje schrijven over de vakantiespreiding.
11. Rondvraag

12. Sluiting 21.25uur

5 min.

