Notulen MR Vergadering 15 september 2015
Aanwezig: Remco Keijser (oudergeleding Architect), Anita van de Plasse (teamgeleding Architect),
Marjan van Gelder (oudergeleding Architect, tevens notulist), Muriel Issa (teamgeleding Architect),
Valentijn van Horn (oudergeleding Montessori Buiten), Merel Dijkstra (teamgeleding Montessori
Buiten), Froukje Mulder (directeur van beide scholen, voorzitter a.i.)
1) Notulen vergadering 18/06/2015: worden goedgekeurd.
2) Samenstelling MR
Anita van de Plasse versterkt de teamgeleding van de Architect (vervanging Lianne) en Merel Dijkstra
vormt de teamgeleding van de Montessori Buiten (vervanging Rosemarijn). In principe moeten dit
najaar nieuwe verkiezingen gehouden worden voor de oudergeleding van de Architect. Gezien de
situatie van de Architect en de MR is gekozen om de huidige MR in stand te houden en nieuwe
verkiezingen (voor de oudergeleding van de Architect) uit te stellen naar najaar 2016.
Verdeling van de taken:
Er moet een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Het heeft de voorkeur dat deze uit de
teamgeleding komt. Wordt vervolgd volgende vergadering. Marjan blijft secretaris (in samenwerking
met de voorzitter) en verzorgt de verslagen van de MR vergaderingen.
3) Vanuit directie:
Schoolplan en schoolgids Architect: worden goedgekeurd
Schoolplan en schoolgids Montessori Buiten: door tijdsdruk bij Architect nog niet af
Balans TSO (Architect): wordt goedgekeurd. Wel actiepunt dat het relatief hoge positieve
overschot in directe zin gebruikt gaat worden voor de overblijf (terugkoppeling volgende MR)
Visitatie NMV: de Nederlandse Montessori Vereniging heeft de licentie ingetrokken van
Montessori Buiten hoofdzakelijk omdat de montessori-opleiding van de leerkrachten niet
erkend wordt. Dit is een Almeers Montessori (ASG) probleem. Wordt vervolgd.
Aankomend inspectiebezoek Architect: 22 september as. komt de onderwijsinspectie bij de
Architect om te beoordelen of de school een basisarrangement krijgt.
IB situatie: zorg om IB-situatie is erkend en daarom wordt de IB-er extra ondersteund (in
uren) door een extra IB-er en ook op het administratieve vlak is er uitbreiding.
Froukje duikt in hoeveel uren expertise passend onderwijs er nog open staan.
Bovenbouwleerlingen Architect en Montessori Buiten: situatie die vorig schooljaar ook
speelde en nu nog speelt. Wel leuk dat er na een situatie (incident) juist door de leerlingen
van beide scholen zelf een oplossingsschema is gemaakt. Kijken hoe dat verder loopt.
Samenschermen: TV-schermen meer aan en in gang gezet, wordt nog verder opgepakt
Partners Bredeschool: Peuterspeelzaal Ziezo is van de Schoor naar Small Steps.
Buitenschoolse opvang Speelmere is vervangen door Villa Mundial.
4) Rondvraag:
Muriel: vanuit GMR, via CMR, ligt er het verzoek voor aanleveren overzicht normjaartaakuren niet
lesgevende uren (ter inventarisatie en vergelijking scholen, al is onze vraag of dat functioneel is).
Froukje heeft nog aanvullende vragen hierbij en pakt dit op.
Volgende geplande vergaderingen: dinsdag 3 november 2015 en dinsdag 19 januari 2016.
Van 19:00-20.30 uur op de (inmiddels) vaste locatie Montessori Buiten-Bovenbouw Architect.
(CMR vergaderingen: wo 11/11/2015 op de Kring, wo 27/01/2016 op de Tjasker, wo 23/03/2016 op het Avontuur)

