Notulen MR Vergadering 18 november 2014
Aanwezig:
Lianne Weistra (teamgeleding Architect, tevens voorzitter), Marjan van Gelder (oudergeleding
Architect, tevens notulist), Muriel Issa (teamgeleding Architect), Remco Keijser (oudergeleding
Architect), Valentijn van Horn (oudergeleding Montessori Buiten), Paul Stubbe (directeur ad interim)
Afwezig: Rosemarijn van Caspel (teamgeleding Montessori Buiten, met berichtgeving)
1) Notulen vergadering 30/09/2014: worden goedgekeurd.
2) Plan van aanpak De Architect
Stand van zaken plan van aanpak wordt doorgenomen. Plan ligt op schema.
De extra kracht bij de interne begeleiding is gestart.
3) Bezoek BMC De Architect
Vanuit de Gemeente wordt BMC ingezet om een (zwakke) school door te lichten en van adviezen te
voorzien. BMC heeft vertrouwen in de ontwikkeling van de school. Maar er moet nog stevig
doorgezet worden. Bij voorbeeld differentiatie in onderwijsaanbod en instructie aan verschillende
leerlingengroepen binnen 1 klas moet beter, met name voor de plus (betere) leerlingen. Ook
coöperatief leren moet ontwikkeld worden (leerlingen met elkaar en daarbij ondersteuning door de
leerkracht).
4) Sollicitatieprocedure nieuwe directeur
Vrijdag 21 november aanstaande vinden de gesprekken plaats met 4 kandidaten (waarvan 1 intern).
Alle kandidaten zijn door het bestuur van de ASG geschikt geacht om benoemd te kunnen worden.
BAC, waarin vanuit de MR Lianne Weistra en Remco Keijser zitting hebben, voert de gesprekken.
Doel is om na deze gesprekken de nieuwe directeur te kiezen die zo spoedig mogelijk zal starten.
Paul Stubbe (directeur a.i.) zal dit huidige schooljaar bij de Architect betrokken blijven
5) CMR: nieuwe cao voor primair onderwijs. Een verbetering? In ieder geval feit.
6) GMR: geen mededelingen
7) Pieten-discussie: er wordt niets gewijzigd. Discussie wordt wel gevolgd.
8) Schoolontwikkelingen
Architect: zie punt 2 en 3
M Buiten: Met de begeleider vanuit montessori-onderwijs zijn groepsplannen doorgesproken en in
kaart gebracht. Nieuwe rekenmethode (alles telt). Vervolg kosmisch onderwijs. Engelse les gestart
(groove me, = Architect). Bovenbouw doet fanatiek mee aan landelijke technisch Lego wedstrijd.
9) W.V.T.T.K.
In de schoolgids staat voorlopig advies in groep 6 nog op midden schooljaar, moet zijn einde
schooljaar. TSO (overblijf): Procedure in kaart. Wel nog probleem met situatie op schoolplein bij start
middag. Ouderportal: ligt op schema. Gekozen is voor mijnschoolinfo.nl. In principe start in januari.
Eerstvolgende vergadering: dinsdag 6 januari 2015, van 19.00-20.30 uur, locatie: M Buiten

