
Notulen overlegvergadering MR met directie / 10 mei 2016 
 
Aanwezig: Muriel Issa (teamgeleding Architect, tevens voorzitter), 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), Sietske 
Boonstra (teamgeleding Montessori Buiten), Froukje Mulder (directeur van beide scholen) 
 
1) Notulen vergadering 5 april 2016: worden goedgekeurd met kleine aanvulling inzake formatie M 
Buiten (team kan in principe in stand worden gehouden maar er moet wel formatie af). 
 
2) Architect 
Basisarrangement is er, zorgstructuur nog instabiel. De IB-er (A. Smand) en M. Cornelissen (vanuit de 

ASG ingezet) zijn volop bezig met de nodige (vervolg)stappen /Het team heeft een training 

communicatie & samenwerking gehad wat de professionalisering verbetert / Observaties hebben 

plaatsgevonden, adviezen m.b.t. kwaliteitsverbetering gegeven en jaarplan wordt geschreven/ het 
team is in verdere ontwikkeling, ook wel onrust door verbeteringstrajecten met een drietal 
leerkrachten. Maar die onrust is niet persé negatief. Constructief proces om resultaten structureel 

omhoog te krijgen / Formatie 2016-2017, na herrekening en BAPO = 1,11 boven formatief, 
onderwijsassistent voor groep 8 voor 4 ochtenden (niet 5, gymles op ochtend geen assistent). 
Volgend schooljaar kunnen er door tijdelijk extra budget 8 groepen aangehouden worden (1-2a, 1-
2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8). In het schooljaar 2017-2018 zal het aanhouden van 8 groepen wel het streven 
maar mogelijk niet haalbaar zijn i.v.m. leerlingaantallen dus dat wordt eventueel een (extra*) 
combinatieklas (*naast standaard 1-2). 
 
3) Montessori Buiten 

2 beginnende* leerkrachten krijgen extra ondersteuning (*in kader montessori opleiding) / team  

onrustig door personeelswisseling(en)/ Start met verdere kanteling naar montessorionderwijs /  

taalonderwijs heeft volop aandacht. Resultaten leerlingen moeten hoger / eerste deel met 

 montessori community  opgepakt, vrijheid in gebondenheid / Team kan in principe blijven bestaan  

maar er moet wel formatie af (0,6) / Continurooster aanpassing i.v.m. pauze leerkracht: binnenkort  
enquête.  
 
4) Professionalisering MR 
Froukje meldt dat zij de kritische houding van de MR als constructief ervaart, ook voor haar zelf. 
De MR gaat verder aan de slag met professionalisering en gaat de jaarplanning MR voor schooljaar  
2016-2017 maken. Froukje zal haar (deels afgeschermde) ASG-jaarplanning doorsturen als (mede)  
leidraad. Werving van nieuwe MR leden (incl. verkiezing) moet opgepakt gaan worden. Ook wordt 
geopteerd om (beg)in oktober een avond te organiseren voor ouders waarin de Ouderraad, het  
ouderparticipatie-team, de MR en ook de school zich presenteert (organisatie vanuit directie met  
ondersteuning). 
 
5) Rondvraag/Wat verder ter tafel komt: 
Montessori Buiten als dependance van een andere montessorischool wordt wederom benoemd als  
een mogelijk gewenste situatie: nu niet aan de orde. 
 
 


