
 NOTULEN MR 2022-2023 

 Dag:  Datum:  Tijd:  Voorz.:  Notulist: 

 maandag  13-03-2023  15.30-16:30  Suzie/Tessa  Koko 

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

 MEDEDELINGEN: 
 -  15 maart is de mr-training van Monton (woensdagavond 15-3, aanvang 19:00). 

 Onze oudergeleding gaat hieraan meedoen. 
 -  website bijstellen (administratie is hier op dit moment mee bezig) 
 -  SOP aanpassen, wanneer? (Oude versie schoolondersteuningsplan is te gedateerd, 

 nieuwe versie nu in de maak door Ellen. Voor 15-5 - volgende MR-vergadering - ter 
 informatie van MR) 

 AGENDA PUNTEN 

 Punt  Onderwerp:  Tijd 
 (min/) 

 Wie:  Discussie/ 
 Besluitvormend/ 
 Informerend/ 
 Voortgang 

 1  Schoolformatieplan (FP)  10 
 min. 

 Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: Dit jaar per augustus 125 leerlingen (schatting). Recht 
 voorgeschreven vanuit Monton is 25 leerlingen per groep. Dus per augustus 5 groepen “toegestaan” 
 volgens beleid. Groepsindeling (aantallen en klassamenstelling) naar eigen inzicht school(?) in te 
 delen. Beste indeling wordt olv. Ellen/ school uitgezocht. Dit komt terug in de volgende 
 MR-vergadering. 

 2  Schoolplan 23-27 en 
 Meerjarenplanning 
 2019-2023 

 10 min.  Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: Op dit moment schrijft Ellen het meerjarenschoolplan (msp), 
 aan de hand van voorschriften van Monton. Tijdens de volgende MR-vergadering verwacht Ellen een 
 eerste versie voor het Mozaïek te laten zien. 

 3  Medio evaluatie  Jaarplan  10 min.  Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: Het jaarplan wordt samengevoegd bij het msp (zie vorige 
 agendapunt) en door Ellen gepresenteerd tijdens de volgende MR-vergadering. Het jaarplan bestaat nu 
 uit twee delen: Plan A(lgemeen) en E(indtoets). 

 4  Concept schoolgids  10 min.  Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: Wordt nog opgepakt door Ellen, komt terug in de 
 MR-vergadering van juni dit jaar. 



 5  Vakantieregeling  10 min.  Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: De vakantieregeling staat vast voor Midden-Nederland. Enkel 
 de meivakantie is door de school zelf te bepalen. Besproken wordt 27-04-2024 tot en met 12-05-2024 
 als de periode voor de meivakantie (die valt in schooljaar 23/24). 

 6  Evaluatie personeelsbeleid, 
 scholing en BIO: Wie doen 
 de montessori opleiding 
 nu? 

 10 min.  Ellen  Informerend 

 Hier de notulen van bovenstaand punt: Het merendeel van de leraren heeft een montessori opleiding 
 afgerond. Twee leraren zijn op dit moment bezig om de opleiding af te ronden. Eén leraar start de 
 opleiding in augustus. 

 7  E-mails van ouders aan de 
 ov. 

 10 min.  Allemaal  Discussie 

 Er is een aantal mailtjes klaargezet nav de AL-vergadering die de MR zal bekijken. 
 1. Het stuk over gezonde traktaties is besproken en daar volgt een aparte meeting met het schoolteam 
 over. Er zijn ideeën om ouders te inspireren voor het maken van gezonde traktaties. 
 2. Ook het gebruik van het podium is besproken. Het open podium is vanaf nu weer op het podium. 
 3. Het ouder-kind lezen in de middenbouw is besproken. De middenbouw heeft dit opgepakt in de 
 bouwvergadering en ook groep pars werkt aan een vast rooster. 
 4. De voordeur zit dicht vanwege de veiligheid, zo komen onbekenden de school niet binnen. 
 De rest van de punten wordt in de volgende vergadering opgepakt. 
 Vooral: ouders in de school, is een punt van aandacht. 

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

 De OV is bezig om de rest reserves te gaan verdelen. 

 VOLGENDE MR VERGADERING:  zie schema. 

 Schooljaar 2022-2023 

 Dag:  Datum  Tijd:  Notulist: 

 Maandag  15-05-2023  15:30  Martin 

 Maandag  12-06-2023  15:30 
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 Maarssen 
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