
 Notulen MR 2022-2023 

 Dag:  Datum:  Tijd:  Voorz.:  Notulist: 

 maandag  23-01-2023  15.30-16:30  Suzie/Tessa  Tessa 

 Voorbereidingen voor de MR leden: 
 - Notulen van de vorige vergadering doornemen, eventuele opmerkingen. 

 MEDEDELINGEN: 
 -  15 maart is de mr-training van Monton. Onze oudergeleding gaat hieraan meedoen. 

 AGENDA PUNTEN 
 Punt  Onderwerp:  Tijd 

 (min/) 
 Wie:  Discussie/ 

 Besluitvormend/ 
 Informerend/ 
 Voortgang 

 1  Marap  10 
 min. 

 Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: 
 De Marap is pas in maart en wordt dus doorgeschoven naar MR van 15 mei. 

 2  Meerjarenbegroting MR  10 
 min. 

 Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: 
 Er is minder formatie volgend jaar ivm het leerlingenaantal, het team gaat puzzelen om de 
 groepen zo goed mogelijk in te delen. 

 3  Rapport welbevinden 
 november? (posters) 

 10 
 min. 

 Allen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: 
 50% van de medewerkers heeft de vragenlijst ingevuld, score: 8,2 
 92 % van de kinderen heeft de vragenlijst ingevuld, score: 8 
 35 % van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld, score 7,7 

 4  MR kandidaten  Tessa  Informerend 

 Tania gaat namens Het 
 Mozaïek de GMR 
 vertegenwoordigen en 
 wordt daardoor ook 



 toeziend lid bij de MR. 
 Tania is enthousiast om 
 dit voor het Mozaïek te 
 gaan doen. 

 5  Inspectiebezoek  Ellen  Terugkoppelend 

 Inspectie is zeer te 
 spreken over hoe het 
 onderwijs vorm krijgt op 
 Het Mozaïek. Ook als het 
 gewenste resultaat op de 
 eindtoets niet wordt 
 behaald, is het goed zo 
 voor inspectie. 
 Vanuit het bestuur wordt 
 enorm gehamerd op 
 resultaten. Daardoor ligt 
 de focus dit jaar meer op 
 resultaten. Hierna gaat de 
 aandacht weer meer naar 
 het Montessori-onderwijs. 

 6  Ziekte en vervanging 
 (Groep 8) 

 10 
 min. 

 Allen  Instemmend 

 Groep 8 van Groen wordt 
 deels samengevoegd met 
 groep Geel om deze 
 groep extra aandacht te 
 geven. 

 [MR vergadering]  1  Montessorischool ‘Het Mozaïek’  [16 nov. 2020] Fazantenkamp 157-158 3607 CH 
 Maarssen 

 www.montessorischoolhetmozaiek.nl 0346 – 59 08 48 

 W.V.T.T.K. / RONDVRAAG: 

 -  Worden er leerlinggesprekken over actuele onderwerpen in de 
 school met afgevaardigden gevoerd i.p.v. de leerlingenraad? Wordt 
 weer scherp gehouden. 

 -  Vragen over gebouwgebruik. Ouders vragen zich af waarom bijv. 
 Het podium wordt gebruikt voor andere doeleinden. Wordt een 
 agendapunt als de vragen uit de AVL zijn gebundeld en voorgelegd. 

 -  Website pakt Anna op. Maandelijkse update 

 VOLGENDE MR VERGADERING:  zie schema. 



 Schooljaar 2022-2023 
 Dag:  Datum  Tijd:  Notulist: 

 Maandag  13-03-2023  15:30  Tessa 

 Maandag  15-05-2023  15:30  Martin 

 Maandag  12-06-2023  15:30 




