
Notulen MR Montessorischool Rhenen
Datum: 29 september 2021
Aanwezig: Brit, Piet, Natasja, Margriet en Monique.
Afwezig: -

TSO
Naar aanleiding van de vraag van de MR over de TSO geeft Monique een update. Er is
pauzesport, mede mogelijk gemaakt door ouders. De leerkrachten hebben uitzicht op het
plein en draagt bij aan de betrokkenheid van de leerkrachten tijdens de pauze. Monique
vraagt wat wij van het mixen van alle kinderen in de pauze vinden. De MR staat hier positief
tegenover. De school zou kunnen overwegen om een rustig en druk deel te maken op het
plein. Dit is voorzien in het nieuwe, groene schoolplein. Daarnaast het advies om dit ook met
de Kinderraad te bespreken.

Scholingsplan 2021-2022
Monique ligt het scholingsplan toe. Hierin is beschreven welke scholing de leerkrachten
doen komend jaar, dit varieert van een training voor het hele team tot persoonlijke coaching
door een collega leerkracht vanuit de stichting Monton. De MR gaat akkoord met het
scholingsplan.

Werkverdelingsplan
Monique ligt het werkverdelingsplan toe. In dit plan zijn de taken naast het lesgeven
beschreven en worden de uren berekend en toegekend aan de individuele leerkrachten. de
MR gaat akkoord met het werkverdelingsplan.

Scholing MR
De MR kan zich ook verder ontwikkelen op het gebied van medezeggenschap. De MR heeft
besproken welke leerbehoefte er is. Margriet heeft interesse in de basiscursus. Natasja en
Brit hebben interesse in de verdiepingscursus via de GMR. Piet heeft interesse in de cursus
taakbeleid, financiën en formatieplan. Elk MR-lid geeft aan Brit aan welke cursus hij/zij wil
doen en wanneer. Brit bespreekt het dan met Monique.

Doorkijk komend jaar en komende vergadering
De MR neemt de jaarplanning door en bespreekt op welke manier de MR meer vooraf kan
meedenken met het maken van diverse stukken. Ook wil de MR graag met de
Oudercommissie een keer vergaderen om elkaar beter te leren kennen en elkaar te
versterken ten behoeve van de school.



Acties

Wat Wie Deadline

Delen notulen en stukje website met Jacqueline
(info-email)

Margriet 7 oktober

Feedback geven per mail op de schoolgids voor
8 oktober

Allen 8 oktober

Toegang regelen in de drivemap voor Natasja en
Margriet

Brit 8 oktober

Reglement MR verschuiven naar volgende
vergadering

Brit 10 november

Oudercommissie uitnodigen voor de vergadering
van 10 november na overleg met Monique

Brit 1 november

Voorbereiden agenda onderwerp evaluatie
bovenbouw als één groep

Piet 1 november

Vragen sturen voor de evaluatie van de
NPO-gelden naar Brit, Brit stuurt ze dan door
naar Monique en Brit

allemaal 15 oktober

Akkoord geven op de notulen per mail allemaal 5 oktober

Voorbereiden agenda onderwerp over de
werven: ophalen feedback uit Rhenen

Margriet 1 november


