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Algemeen 

 

Datum  donderdag 16 september 2021 

Tijd  19:00 – 21:15 

Locatie  Pallaesstraat 

 

Deelnemers    

 

EAN  Edwin van Anraad (Voorzitter, OG)  DMO  Dion Morssink (PG) 

MRI Marjan Rinsma (OG)   MLI  Maiken van Lieshout (PG) 

RMO Rianne van der Molen (OG)  MRO Manon Rolink (PG) 

 

MSP Martijn Sprangers (schoolleiding) 

              

Agenda 

 

1. Opening vergadering, vaststelling agenda, algemene mededelingen  

EAN opent de vergadering om 19:00 uur en heet de deelnemers welkom. Er vindt een kleine voorstelronde 

plaats. De agenda wordt vastgesteld. Er is een ingekomen stuk: Fritz Korten (ouder) heeft interesse in een plek 

in de MR. EAN zal hem bellen om eea toe te lichten. 

 

2. Taakverdeling: notulist / secretaris      

Er is geen gegadigde voor de secretarisrol. Besloten wordt om voorlopige de rol te laten rouleren. EAN zal de 

notulen van de eerste vergadering opstellen. 

 

3. Vaststelling notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering (de laatste van schooljaar 2020 / 2021, gehouden op 30/06/2021) worden 

vastgesteld. EAN zal deze laten publiceren op de website van de school. 

 

4. Opvolging actiepunten vorige vergadering       

Montistory of alternatieven (MRI) 

Montistory blijft on hold. Er komt een "ouderwetsche" schoolkrant, gemaakt door en voor de kinderen. De eerste 

versie zal worden gemaakt in één van de ateliers. MRO zal dit begeleiden, samen met MRI. Het proces zal later 

worden geëvalueerd in de MR, mogelijk blijft het een atelierkeuze, mogelijk gaat het zelfstandig verder. 

 

Verbeterpunten introductie Tussenbouw (ADO) 

De eerder besproken verbeterpunten zijn geïmplementeerd. 

 

Verkiezingsplan (EAN) 

Volgt, voor het einde van het jaar. 
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Cultuursubsidie (MRI) 

MRO: er wordt thans veel materiaal ingekocht. Hierbij wordt getracht het materiaal zo veel als mogelijk voor meer 

jaren bruikbaar te laten zijn. 

 

Creatieve lessen (MRI) 

De creatieve lessen worden zoveel als mogelijk gegeven. Aan de oproep hiertoe is derhalve gehoor gegeven. 

 

5. Traktatiebeleid 

De OG is sterk voor gewoon weer laten trakteren. MSP kan hiermee akkoord gaan, de TG ook. MSP en de TG 

zijn wel bezig met de logistiek van de rondgang langs de klassen. Dat is niet coronagerelateerd, maar heeft te 

maken met de druk op de lessen. Verder is er het gezonde traktatiebeleid en het plasticbeleid. Besloten wordt 

dat trakteren weer mag. In het team zal worden besloten hoe de lerarentraktaties zullen plaatsvinden. Verbieden 

van plastic is thans niet aan de orde, wel kan er gewezen worden op duurzamere verpakkingsmogelijkheden. Het 

is aan MSP en het team om dit vast te leggen en aan de ouders mee te delen (zoals eerder is gedaan mbt 

gezond traktatiebeleid). 

 

6. Voorstel speerpunten oudergeleding 

De oudergeleding heeft in een voorbespreking voor de vergadering drie speerpunten gekozen. Punten die voor 

de ouders van onze school belangrijk zijn en enige helderheid of verbetering kunnen gebruiken. Dit zijn onderwijs 

op maat, communicatieplan en schoolcultuur. De speerpunten zullen door het jaar heen één of meerdere keren 

op de agenda komen, maar zijn in deze vergadering voorbereidend hierop inhoudelijk besproken. 

 

Onderwijs op maat  

Het gaat over het beleid m.b.t. boven- en benedengemiddeld presterende leerlingen. Wat is het beleid mbt 

opmerken van boven of beneden presterende leerlingen, welke actie wordt na opmerken genomen 

(meetmethode), hoe wordt bepaald welke begeleiding deze leerlingen krijgen en hoe wordt dit vervolgens 

uitgevoerd. Naast wat het beleid is, zal ook besproken moeten worden hoe dit geborgd wordt. 

 

Dit punt is ook voor de school belangrijk en heeft ruime aandacht in het school- en jaarplan, onder de noemers 

“kwaliteitszorg” en “goed Montessori-onderwijs”. Het beleid is erop gericht om iedere leerling van passend 

onderwijs te voorzien, de school ziet dit als haar taak (MSP). Middelen als verlengde instructie en compacten en 

verrijken zijn al mogelijk – veelal zelfs binnen de klas.  

 

Dit jaar zal Nynke met de IB’ers de protocollen tegen het licht houden en zo nodig herschrijven, en de extra 

lesstof voor de bovengemiddeld presterende leerlingen in kaart brengen. Daarmee kan in de klassen makkelijker 

onderwijs op maat geleverd worden. Nynke coördineert bovendien de flexklas. Nadere informatie (pdf) hierover 

volgt. 

 

Als een leerling externe hulp nodig heeft, loopt dit via “Samenwerkingsverband Utrecht”. MSP en TG erkennen 

dat dit een zeer stroperig proces is, met verlammend lange wachttijden.  

 

RMO vraagt of leesouders hierbij een rol kunnen spelen. De huidige praktijk is echter dat leerlingen elkaar 

helpen, bovenbouw helpt middenbouw etc.. 
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Op voorstel van MSP wordt besloten dat Nynke voor de vergadering van november wordt uitgenodigd om haar 

bevindingen te presenteren en dat één of beide IB’ers voor de vergadering van januari worden uitgenodigd. 

 

Communicatieplan 

het is wenselijk om een keer duidelijkheid te scheppen welke informatie op welke manier beschikbaar is (waarom 

staan topotoetsen nog op de algemene website ipv op Social Schools?). Het doel is niet om een lijvig schriftelijk 

plan te krijgen, maar wel om informatie op een logische plek terug te kunnen vinden.  

 

MSP en de TG geven aan dat het beleid hierin is dat alle lesinhoudelijke informatiestromen via Social Schools 

gaan. Dit is thans nog niet helemaal het geval, maar zou vanaf november wel zo moeten zijn.  

 

schoolcultuur 

Tradities, uitstapjes en extra'tjes: een school is meer dan een instituut waar kinderen leren rekenen en schrijven. 

Bovendien kan schoolcultuur enorm bijdragen aan het leerproces. Denk hierbij aan buitenonderwijs, tostidag, 

uitstapjes naar bijvoorbeeld musea. 

 

De TG geeft aan dat buitenonderwijs al veelvuldig wordt toegepast, bijvoorbeeld voor rekenen. De OG geeft de 

tip om hierover meer te communiceren richting ouders. 

 

MRI wijst op de mogelijkheden om, vaak zelfs zonder kosten, culturele instellingen zoals musea te bezoeken.  

 

MRO en Thijs (leerkracht groep 8) maken een plan voor integratie van uitstapjes in de lessen, m.n. Muziek, Da 

Vinci, vreedzame school, levensbeschouwelijke identiteit en wereldburgerschap. De mogelijkheden die MRI heeft 

aangedragen zullen hierin worden meegenomen. 

 

kortom 

De gehele MR gaat akkoord met deze speerpunten. 

 

7. Mededelingen van de schoolleider (MSP)   

MSP licht de school- en jaarplannen toe in algemene zin.  

 

Er zijn leerteams die bestaan uit leerkrachten. Hieronder zijn ook MT-leden, maar die nemen dan puur als 

leerkracht deel en niet als MT-lid. De leerteams hebben ieder een bepaald leervak als verantwoordelijkheid. 

 

De leerteams zorgen voor bewaking via leerlijnen. Doel is om te komen tot een systeem om de voortgang van 

iedere leerling te bewaken. Dit systeem zal voor leerkrachten eenvoudig inzichtelijk moeten maken welke 

leerling, wat nog moet doen. Aftekeningen van werk komen hierin terecht. Maar belangrijker nog, met dit system 

kan vroegtijdig worden gesignaleerd waar meer aandacht aan gegeven moet worden. 

 

8. Verkiezingen OG  

MRI zal conform eerder besluit halverwege het schooljaar aftreden, EAN aan het einde van het schooljaar. EAN 

zal een verkiezingsplan opstellen. 
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9. Smoelenboek / groepsfoto leerkrachten 

EAN en MRI uiten de wens dat leerkrachten meer bekend worden bij ouders. Zeker aan de Pallaesstraat zijn 

leerkrachten niet echt herkenbaar, omdat ouders daar nauwelijks naar binnen gaan. MSP en de TG erkennen dit. 

DMO gaat samen met Mike, de gymleerkracht, zorgen voor een smoelenboek of groepsfoto met namen. 

 

10. W.V.T.T.K. / rondvraag     

• EAN: vraag OC over budget uitstapjes 

De OC heeft haar budget ingediend. De MR heeft daarbij geen formele taak (in de OC zijn immers al ouders en 

leerkrachten vertegenwoordigd). Vraag is echter of er budget is voor culturele of ander uitstapjes, nu schoolreisje 

en kampen in financieel voordeliger vorm hebben plaatsgevonden. Geconcludeerd wordt dat het totale budget 

van de OC, gevormd door ouderbijdragen, voor de gehele schooltijd van een leerling voldoende moet zijn. In de 

coronaperiode is er inderdaad wel iets geld bespaard en ja, dat is beschikbaar voor andere 

onderwijsondersteunende speciale uitstapjes.  

 

11. sluiting vergadering  

EAN sluit de vergadering om 21:15 en nodigt de aanwezigen uit voor een informele nabespreking in een 

etablissement in de buurt. 


