Notulen MR Vergadering 3 november 2015
Aanwezig: Remco Keijser (oudergeleding Architect), Anita van de Plasse (teamgeleding Architect),
Marjan van Gelder (oudergeleding Architect, tevens secretaris en notulist), Valentijn van Horn
(oudergeleding Montessori Buiten), Merel Dijkstra (teamgeleding Montessori Buiten, voorzitter deze
vergadering i.v.m. afwezigheid Muriel), Froukje Mulder (directeur van beide scholen)
Afwezig: Muriel Issa (teamgeleding Architect, voorziteer), met kennisgeving
1) Notulen vergadering 15/09/2015: worden goedgekeurd.
2) Personeel: besloten
3) Vanuit directie:
M Buiten: schoolgids is inmiddels goedgekeurd en wordt op de website geplaatst.
M Buiten: schoolplan heeft uitstel gekregen vanuit ASG
M Buiten: jaarplan nog goedkeuring MR?
M Buiten: balans en begroting oudercommissie wordt goedgekeurd.
4) Schoolontwikkeling
Architect: Basisarrangement! Krappe voldoende met risico’s omgeven. Mooie verbetering maar hard
blijven verbeteren. Pijnlijk is constatering dat de achterstand (van met name groep 8) voor een
aanzienlijk deel zijn grondslag heeft in de (voorheen) te lage onderwijskwaliteit op de Architect. IBsituatie afgelopen jaren ook verre van optimaal verlopen. Rol van ASG wordt in twijfel getrokken. De
huidige directie treft geen blaam, maar trekt zich alles wel serieus aan. Verdere verbetering van de
onderwijskwaliteit is een must. De directie opteert voor meer inspectiebezoek of (extra) interne
audits. Ook vaker communicatie over kwaliteit onderwijs naar ouders wordt besproken.
M Buiten: Onduidelijk wat nu de status is van de (intrekking) certificering M Buiten als
Montessorischool. Froukje blijft er achter aangaan en eerste insteek is een gesprek met de
Nederlandse Montessori Vereniging waar (het lijkt dat) het daar intern niet goed loopt.
5) Mededeling ASG / richtlijn Sinterklaas: uitvoering bij school (en ouderraad) zelf maar geen
discriminerende kenmerken . Ter kennisgeving aangenomen.
5) Professionalisering MR:
Merel en Muriel hebben een map gemaakt met informatie m.b.t. functioneren MR in het algemeen.
Wat is verwachting van de (mate van) professionalisering, immers oudergeleding zijn vrijwilligers.
Besloten is dat eerst (degenen die zich hebben opgegeven) de MR startcursus (in december) volgen.
6) GMR/CMR: geen informatie. Remco vraagt wel of er (net als andere jaren) een lijst bestaat met de
geplande GMR vergaderingen. Dit is op dit moment onbekend.
7) Rondvraag/Wat verder ter tafel komt:
Overschot bij TSO (overblijf) Architect wordt besteed aan scholing overblijfouders (omgang
met verschillende soorten - gedrag van – kinderen). De MR staat hierachter.
Budget voor aanvullend onderzoek passend onderwijs is aan de lage kant.
Openstaand aantal uren voor observatie en dergelijke is voldoende aanwezig.
Vacature bij M Buiten is eerste insteek iemand met Montessori kennis en ervaring
Merel ook vervangen in de MR M Buiten teamgeleding (en in de Ouderraad M Buiten)
Volgende geplande vergadering: dinsdag 19 januari 2016.
Van 19:00-20.30 uur op de (inmiddels) vaste locatie Montessori Buiten-Bovenbouw Architect.

