Notulen MR-vergadering 26 augustus 2014
Aanwezig: Pine Schuurmans (tevens voorzitter), Marjan van Gelder (tevens notulist), Lianne Weistra,
Remco Keijser, Mary vd Vegt, Valentijn van Horn
Extra aanwezig: Paul Stubbe (Directeur Architect en Montessori Buiten a.i.)
1) Notulen vergadering 17 juni jl.: Notulen ontbreken. Besproken punten zijn opgevolgd.
2) Samenstelling MR teamgeleding en verdeling (vrij komende) taak van voorzitter
Pine en Mary gaan de MR verlaten en worden vervangen door Muriël (Architect, vervanging Pine) en
Rosemarijn (M Buiten, vervanging Mary). Lianne wordt voorzitter. Marjan herstart als secretaris.
3) Kennismaking met Paul Stubbe
Paul Stubbe stelt zich voor. Ervaren interim-directeur binnen de ASG. Bij Architect voor maximaal een
jaar. 2 dagen, bij voorkeur verspreid over 3 a 4 dagdelen. Paul doet ook andere projecten binnen de
ASG. Speerpunt is om de Architect weer op regulier toezicht vanuit de onderwijsinspectie te krijgen.
Hoog mogelijk tempo, verandering hard nodig. Uiteraard aandacht ook voor M Buiten maar daar
minder zorgen. M Buiten heeft regulier toezicht, Architect is gemeten als zwak.
Paul heeft een open houding richting MR en vraagt tegelijkertijd terecht om discretie met
betrekking tot de inhoud.
4) Procedure nieuwe directeur
Procedure voor een (nagenoeg of geheel) fulltime (structurele) directeur is versneld in gang gezet.
De vacature staat alleen intern bij de ASG. Bestuur selecteert kandidaten en draagt deze aan bij de
Benoemingsadviescommissie (BAC). De BAC geeft advies wie zij het meest geschikt vindt. In de
BAC nemen namens de MR zitting: Lianne Weistra en Remco Keijser.
5) Inspectiebezoek Architect (zie ook punt 3).
Architect heeft label zwak gekregen naar aanleiding van laatste inspectie in juni 2014.
Inspectie komt in september/oktober 2015 opnieuw met tussen-gesprek in februari 2015.
6) Stand van zaken jaarplan, schoolgids
-> Eind volgende week (week 36) opmerkingen schoolgids melden via aantekening in gids bij Pine
(Architect) of Mary (Montessori Buiten). Geen bericht = geen opmerkingen.
-> Jaarplan doorlezen ter voorbereiding op (bespreken in) de volgende vergadering.
7) Plan van Aanpak: volgt nog
8) Planning vergaderingen MR
Data ter voorstel in optie genomen. Vaststellen in volgende vergadering (incl. juni).
9) Wat verder ter tafel komt
(Tijdelijke) Leerkrachtsituatie groep 6A Architect besproken.
Ouderportal begin 2015 geïmplementeerd: volledig digitale communicatie met ouders
Pine en Mary worden bedankt voor hun inzet voor de MR en zij danken de MR voor de fijne
samenwerking.

Volgende vergadering:
Dinsdag 30 september 2014, 19:00 uur, locatie: Montessori Buiten

