
Notulen MR Vergadering 18 juni 2015 

Aanwezig: Lianne Weistra (teamgeleding Montessori Buiten, tevens voorzitter), Marjan van Gelder 
(oudergeleding Architect, tevens notulist), Muriel Issa (teamgeleding Architect), Valentijn van Horn 
(oudergeleding Montessori Buiten), Rosemarijn van Caspel (teamgeleding Montessori Buiten), 
Froukje Mulder (directeur van beide scholen) 
 
Afwezig (met berichtgeving): Remco Keijser (oudergeleding Architect), 
 
1) Notulen vergadering 19/05/2015: worden goedgekeurd. 
 
2) Formatie: Formatie wordt goedgekeurd met 1 punt van zorg en aandacht: slechts 3 dagen Interne 
Begeleiding voor beide scholen. 1 IB-er op ongeveer 315 kinderen. Met daarbij de wetenschap dat in 
ieder geval de Architect een behoorlijke druk heeft staan op de situatie van (het in kaart brengen 
van, het monitoren van en het vervolgens aanvullend handelen bij) zorgleerlingen. Froukje pakt dit  
punt serieus op en gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de IB-situatie. 
 
3) MR: In het nieuwe schooljaar (najaar 2015) worden verkiezingen gehouden voor de  
(nieuwe) oudergeleding van de MR. Punt voor eerste vergadering schooljaar 2015-2016 (in huidige  
samenstelling).  
 
Schoolplan en schoolgids wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 
 
Vanwege het vertrek van voorzitter Lianne Weistra (zij gaat naar de nieuwe school in Nobelhorst) zal 
er een nieuwe voorzitter gekozen moeten worden. Er heeft zich nog niemand aangeboden. 
 
4) Rondvraag/W.V.T.T.K./inclusief schoolontwikkeling 
- M Buiten heeft een basisarrangement gekregen van de onderwijsinspectie. Mooi resultaat 
- De Architect werkt hard aan de verbeteringen om weer een basisarrangement te halen.  
  De MR uit matig ernstige zorg ten aanzien van de voortgang daarvan. Er moet namelijk flink  
  doorgepakt worden en gezien de historie en achtergrond van de Architect moet dat echt wel nu  
  gebeuren. 21 september aanstaande komt de Onderwijsinspectie. 
- Hoewel M Buiten en de Architect verschillende scholen zijn, gaan de leerkrachtenteams goed met  
   elkaar om. Wat betreft (bovenbouw)leerlingen is dat anders en botst het regelmatig wat een  
   negatieve schaduw met zich meebrengt. Punt van aandacht in het nieuwe schooljaar. 
- TV schermen (M Buiten): nu op zwart, vullen kost tijd. Mogelijk in ieder geval iets van info/niet op  
   zwart? 
-  Speelmere is niet meer gevestigd in de school en ook geen partner Brede School meer. Er wordt  
   gezocht naar vervanging. 
- Lianne neemt afscheid van de MR. Zij wordt hartelijk bedankt voor al haar inzet gedurende 12 (!)- 
  jaar lidmaatschap. Lianne: veel succes en plezier met je nieuwe uitdaging (Nobelhorstschool). 
 
 


