NOTULEN MR Architect & Montessori
Buiten 13 juni 2017
MR vergadering 18:45 - 19:30
Aanwezig: Anita van de Plasse (Personeelsgeleding, groep 7), Els Fopma
Personeelsgeleding, groep 2), Patrick van Olffen (oudergeleding) en Remco Keijser
(oudergeleding).

1. Opening.
2. Accorderen notulen 28-mrt-2017
Van de MR vergadering van 28 maart 2017 is geen notulen.
In de MR/Overlegvergadering van 28 maart is voornamelijk gesproken over de
sluiting van Montessorischool Buiten.
3. Inventarisatie MR samenstelling De Architect volgend schooljaar 2017-2018.
 MR oudergeleding: is gekozen in huidig schooljaar 2016-2017.
 MR Personeelsgeleding : Tweejaarlijks termijn van Anita van de Plasse zit erop.
Anita zal vragen in de groep of er interesse is om deel te nemen in de MR. Eind van
dit schooljaar is dit duidelijk. Volgend schooljaar kan er dan meteen begonnen
worden met de nieuwe MR samenstelling.
4. Rol verdeling MR 2017-2018:
Notulist: Gekozen is voor een vaste notulist, dit is Remco Keijser.
Voorzitter: Gekozen is voor een gezamenlijk voorzitterschap.
Deze zal per vergadering in overleg aangewezen worden.
Penningmeester: Niet nodig.
5. Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017.
Anita maakt een voorzet en zal deze mailen aan Remco Keijser.
Als het jaarverslag af is zal Anita het op de website van de Architect zetten.
6. Update Zorgplan 2016-2017.
Geen nieuwe versie toegestuurd, gaat in de overlegvergadering.
7. Schoolgids 2017-2018.
Froukje heeft email gestuurd met toelichting.
8. Inloggen architect email werkt niet meer naar update (oudergeleiding).
Els zal dit proberen op te lossen.
9. Sluiting Montessorischool-buiten
Wordt besproken in de overlegvergadering.

Overlegvergadering 19:30 – 21:00
Aanwezig: Anita van de Plasse (Personeelsgeleding, groep 7), Els Fopma
Personeelsgeleding, groep 2), Patrick van Olffen (oudergeleding) Remco Keijser
(oudergeleding) en Froukje Mulder (bevoegd gezag).

1. Opening.
2. Accorderen notulen 28-mrt-2017.
Van de MR vergadering van 28 maart 2017 is geen notulen.
In de MR/Overlegvergadering van 28 maart is voornamelijk gesproken over de
sluiting van Montessorischool Buiten.
3. Sluiting Montessorischool-Buiten.
Froukje: Vrijwel alle leerlingen zijn aangemeld op een andere school, ouders kiezen
voornamelijk gekozen voor concept scholen. 6 leerlingen van MontessorischoolBuiten gaan naar de Architect.
Alle teamleden Montessorischool-Buiten hebben een plek gevonden op een andere
school. Inventaris van Montessorischool-Buiten gaat naar de Architect.
4. Update Architect formatie 2017-2018.
Froukje: Groep 3-4 wordt volgens schooljaar een combinatiegroep van 32
leerlingen.
Onderwijsassistente wordt deze groep 3-4 gezet voor 4 dagen, groep 5 leerkracht
valt bij tijdens gym.
Bezetting rest van de groepen is niet nog riet rond.
5. Concept schoolgids 2017-2018.
Froukje heeft email gestuurd met toelichting.
6. Bespreken Cito jun-17.
In overleg: Dwarsdoorsnede per groep. Trendanalyse per leerling.
“Light” variant van de schoolanalyse. Afgesproken is dat alleen de analyse alleen
van de Architect wordt gepresenteerd.
7. Rondvraag.
Geen punten.
8. Vaststellen datum volgende overlegvergadering.
4 juli.
Geen MR vergadering nodig.

