
 

 

Notulen MR-vergadering 
Datum: 25 juni 2018      
Voorzitter: Edwin 
Notulist/actielijst: Edwin 
Aanvang: 19.00 uur             
Locatie: Schoolstraat 
 
Aanwezig: Edwin van Anraad, Marjan Rinsma, (ouders), Joëlle Rennen, Thijs Kok (team), 
Fleur van Walbeek (schoolleider), Heske Verburg (oudercomissie)  
 
Afwezig: Nicole Maarse (ouder; met kennisgeving), Loes Thomas (team; met kennisgeving) 
 
 

pt Onderwerp Status I / M / B 
(I = Informatief) 
(M= Meningvormend) 
(B = Besluitvormend) 

Actie 
door: 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda 

- Edwin opent de vergadering, verwelkomt Heske die 
de vergadering namens de OC bijwoont en stelt de 
agenda vast 
 
- Besloten wordt om punt 6 na punt 3 te behandelen. 
 

B 
 

Edwin 
 

2. Verslag en actiepunten vorige bijeenkomst  
- geen opmerkingen over notulen via mail 
 
- concept jaarplanning 2018-2019 is verspreid onder MR-
leden, zie verderopd 
 
- formatie 2018-2019 is rond. Leerlingverdeling ook, op 
klein puntje na. Wordt donderdag verspreid. 
 
- inzet leergaloos – verschoven 
 
- MR reglement – verschoven  
 
- verkiezingen: Drie kandidaten hebben zich verkiesbaar 
gesteld, deze zijn tijdig bekend gemaakt zodat dit eerlijke 
verkiezingen niet in de weg zal staan. Overige zie 
verderop 
 

I / M Edwin 
 

3. Ingekomen stukken 
- mail ontvangen van de kandidaten voor de MR-
verkiezingen. Deze is verwerkt. 
 
- de concept schoolgids 2018-2019 is verspreid door Fleur 
onder de MR-leden. Zie verderop. 
 

I 
 

Edwin 



 

 

- er is een aanbieding binnengekomen voor een MR-
cursus van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tijdens de 
vergedering bleek hiervoor geen interesse. 
 

6. Overleg OC/MR 

Heske is aanwezig namens de OC. Met haar 
bespreken we twee OC-onderwerpen – die ook voor 
de MR belangrijke punten vormen. 
 
1. Besteding reserve 
Dit gaat over een opgebouwde reserve aan 
ouderbijdragen. Doelstelling is om het bedrag niet 
ineens te besteden, maar gespreid over afgelopen 
schooljaar en komend schooljaar (of wellicht nog jaar 
daarna). Doel is besteding aan investeringen waar de 
school voor meerdere jaren plezier van heeft. 
 
Inmiddels is er al een klein deel aangewend als 
bijdrage aan de opleiding voor de vakdocent muziek  
en voor het lustrumfeest. In de OC is voorgesteld om 
verder te investeren in muziekinstrumenten voor op 
school, bij te dragen aan de investering in 
speeltoestellen op de schoolpleinen en te investeren 
in nog nader te bepalen duurzaamheidsinitiatieven. 
De eerste twee doeleinden waren ook door het 
leerkrachtenteam aangemerkt. De MR merkt op 
deze bestedingen ten zeerste te waarderen. Het sluit 
aan bij wat eerder uit enquetes kwam over wat 
ouders belangrijk vinden. 
 
2. Verbetering ouderparticipatie 
De ouderparticipatie is de afgelopen jaren verbeterd, 
maar moet verder verbeteren. De OC gaat ook 
komend jaar weer een interesseformulier maken, 
maar dit keer een gedigitaliseerde versie. Door dit te 
koppelen aan een eigen database zou dit moeten 
leiden tot een hogere respons en een snellere 
selectie wanneer nodig. 
 
Verder zal bij de informatieavonden bij aanvang van 
het schooljaar de focus meer op de vraag “wat ga je 
doen” in plaats van “heb je interesse om wat te 
doen”. Veel meer de verwachting dat ouders 
participeren uitspreken.  
 
 
 

I MR / HV 



 

 

Om de eigen gelederen aan te vullen met actieve 
ouders, gaat de OC in de tweede week  van komend 
schooljaar een week ’s ochtends bij de deur een actie 
houden om de aandacht te trekken. 
 

4 Mededelingen van de schoolleiding 
- *deel onder geheimhouding* 
 
- Fleur presenteert de jaarplanning met een toelichting op 
de keuzes inzake studiedagen, kindvrije dagen en 
vakanties. De oudergeleding geeft haar instemming  
hiervoor. 

-Fleur geeft een toelichting op de speerpunten voor 
het komend schooljaar. Het jaarplan zal of nog voor 
de zomervakantie en anders begin van het schooljaar 
met het team worden afgemaakt en aan de MR 
worden toegestuurd. Op de agenda voor volgend 
schooljaar staat  

• Versterking Montessori onderwijsconcept en  
-identiteit naar Montessori 2.0 aan de hand 
van diverse thema’s 

• Verdere implementatie en verdieping 
Kosmisch Onderwijs  

• Implementeren van nieuwe Montessori 
taalmethode Taaldoen 

• Verder aanpassen van de rekenmethode op 
Montessoriaans werken 

• Zichtbaarder maken van 21st century skills= 
Montessori vaardigheden 

• De leerteams Rekenen, Taal, Kosmisch en 
Cultuur richten zich op implementatie van 
hun deelgebieden in het onderwijs.  

• Het uitbouwen van het partnerschap Creatief 
Vermogen dat de school is aangegaan met 
UCK en Filiaal Theatermakers 

• Blijvende professionalisering en maatwerk 
voor (zorg)leerlingen  

• Certificering van de school als Partnerschool 
van de Marnix Academie 

- Fleur heeft de schoolgids verspreid, en verzoekt de 
oudergeleding deze door te nemen (met name de 
wijzigingen ten opzichte van vorig jaar) en haar 
instemming te geven. De oudergeleding zal hier de 
komende week mee aan de slag gaan. 
  

I / B? Fleur 



 

 

5. Verkiezingen  
De logistiek rondom de verkiezingen is besproken. Edwin 
heeft zich slechts terughoudend in het gesprek gemengd, 
omdat hij als kandidaat belanghebbende is.  
 
Marjan heeft een kieslijst met begeleidend schrijven en 
een stembiljet opgesteld. De kieslijst en het stembiljet 
worden vastgesteld. Het begeleidend schrijven wordt 
aangepast (punten inzake de gang van zaken). 
 
De kieslijst met begeleidend schrijven zal deze week 
worden verspreid. Marjan stuurt deze naar Thijs, die zorg 
voor verdere verspreiding. 
 
Verkiezingen vinden plaats op maandag 9 juli 
aanstaande, met mogelijkheid om te stemmen tussen 
08:15 en 09:00 en tussen 14:15 en 15:00. De leerkrachten 
bij de deur (Loes en Thijs) reiken de stembiljetten uit (één 
per persoon, tenzij gemachtigd, dan twee. Een ouder kan 
maximaal door één andere ouder gemachtigd worden.  
 
Loes en Thijs zien toe op eerlijke verkiezingen.  
 
Na de verkiezingen gaan de stembussen naar Marjan. Die 
telt de stemmen en stelt de verkiezingsuitslag vast. 
Daarna verzorgen Edwin en Marjan te samen correcte 
communicatie van de uitslag met de kandidaten, de 
overige MR-leden, de schoolleiding en de overige ouders. 
 

B 
 

Edwin 
 

7. W.v.t.t.k. en rondvraag:  
- Thijs geeft aan dat de plasticdag begin volgend jaar zal 
plaatsvinden. De opzet is in grote lijnen als volgt.  
 
Per klas wordt een week lang plastic afval opgespaard. Op 
vrijdag wordt dan gekeken hoeveel het is, of dit werkelijk 
nodig is etc.. Vervolgens zou het mooi zijn als ze al het 
afval aan een kunstenaar kunnen geven die er iets moois 
mee maakt, of anders om het met enig spektakel door de 
gemeente op te laten halen. (evt gastles o.i.d.) 
 

  

8. Punten mbt volgende bijeenkomst 
Afstemmen vergaderdata 2018-2019 
MR-reglement 
 
 

  

  
  



 

 

Verslag/ actielijst: 
 
  Actiepunten: 
 

Onderwerp: Status: Eigenaar: 

Schoolgids 2018/2019 Wacht op 
instemming 
ouders 

Fleur 

MR-verkiezingen oudergeleding div. MR 

Inzet Leergaloos Bespreken Edwin / Fleur 

MR-reglement Opstellen en 
bespreken  

Edwin / Fleur 

 


