
 Notulen MR Montessorischool Rhenen 
 Datum:  27 januari 2022 
 Aanwezig:  Brit, Piet, Natasja, Margriet en Marko (a.i.) 
 Afwezig: - 

 GMR 
 Omdat Brit zich uit de GMR terugtrekt, is er een nieuwe vertegenwoordiging vanuit de 
 leerkrachtgeleding van de MR gewenst. Piet zal daarom zitting nemen in de GMR. 

 MARAP 
 De meest recente managementrapportage dateert van oktober 2021. In februari 2022 komt 
 de volgende uit. Marko neemt de MR mee in enkele hoofdzaken uit de MARAP van oktober. 
 Over 3 jaar genomen zijn de schoolresultaten prima. Spelling is een aandachtspunt. De 
 overgang van middenbouw naar bovenbouw valt op. Dan is er een dipje waarneembaar in de 
 resultaten. Er is niet direct een vinger op de oorzaak te leggen. Wel is er onlangs een 
 kwaliteitskaart spelling opgesteld en vastgesteld, dat de kwaliteit van het spellingonderwijs 
 op school borgt. 
 De leerlingtelling wordt voortaan een kalenderjaartelling en zal ieder jaar per 1 februari 
 gedaan worden. Dit jaar geldt dat scholen tot 2 maanden na die datum leerlingen met 
 terugwerkende kracht kunnen inschrijven. In Rhenen constateren we dat de onderbouw dit 
 schooljaar tot nu toe een behoorlijke aanwas kent. De MR vraagt zich af welke ondergrens 
 geldt voor onze school qua leerlingaantal met het oog op het voortbestaan van de school. 
 Marko is niet met de exacte cijfers bekend en zal daarom navraag doen bij Jeroen 
 (bestuurder Monton) en André (controller Monton). 

 Brainstorm lerarentekort 
 De stichting heeft net als zoveel stichtingen te maken met een lerarentekort. Om daar wat 
 aan te doen is Monton op zoek naar mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. Er 
 worden een aantal suggesties gedaan: ouders (als ambassadeurs en met een sociaal 
 netwerk om zich heen) betrekken bij de zoektocht, breder bekend maken dat de stichting op 
 zoek is (via de scholen, via de media), brainstormen met de ouderraad van de school en de 
 werving richten op regio’s in Nederland waar geen tekorten zijn (maar waarbij de reisafstand 
 te doen is). 

 Bijeenkomst met OR 
 Op 16 maart beoogt de MR een overleg met de OR over o.a. leerlingwerving en mogelijke 
 werving van potentiële leerkrachten via ouders. Indien dit overleg fysiek kan plaatsvinden, 
 zal hieraan een etentje op school gekoppeld worden. Beoogd tijdschema: 17-19u. 
 Aansluitend vindt dan de 4e MR vergadering plaats, zonder OR: 19-20.30u. In het geval het 
 overleg digitaal plaatsvindt is het tijdschema: 19.30-20.30u en aansluitend tot 21.30u MR. 



 Brit informeert OR-voorzitter Esther. Piet bereidt de fysieke afspraak voor. Margriet bereidt 
 een digitaal overleg voor (met o.a. Miro-bord). 

 Reglement MR 
 Het reglement lijkt wat verouderd en niet op alle onderdelen toegesneden op Rhenen. Het 
 lijkt gebaseerd op een standaard voor alle MR’en binnen de stichting. De MR wil in de 
 volgende GMR-vergadering (20 maart) de vraag voorleggen hoe op andere scholen dit 
 reglement toegepast wordt en of het bij iedereen hetzelfde is. In het MR-overleg van 20 april 
 wordt de uitkomst daarvan besproken. 

 Acties 

 Wat  Wie  Deadline 

 Akkoord geven op de notulen per mail  allemaal  4 februari 

 Delen notulen met Jacqueline  Piet  7 februari 

 Directie aanspreken op tijdig versturen stukken 
 t.b.v. volgend overleg MR 

 Brit  2 maart 

 Navraag doen bij Monton voor ondergrens 
 leerlingaantal i.v.m. voortbestaan school 

 Marko  9 maart 

 MARAP februari delen met MR  Marko  9 maart 

 Overleg MR-OR 16 mrt voorbereiden digitaal  Margriet  9 maart 

 Overleg MR-OR 16 mrt voorbereiden 
 live-variant 

 Piet  9 maart 

 Afstemming OR i.v.m. overleg MR-OR 16 mrt  Brit  9 maart 

 Tevredenheidsonderzoek onder ouders (te 
 onpersoonlijk ervaren) op volgende MR-agenda 

 Brit  9 maart 

 Reglement bespreken in GMR  Piet/Natasja  23 maart 


