
 
Notulen  
MR-vergadering Maria Montessorischool 
Datum: maandag 6 september 2021  
Aanvang: 20.00 uur – 21.30 uur 
Locatie: Teams  
Notulist: Joanne 
Tijdbewaker: Joanne 
 
Genodigden: Joanne, Monika, Marjenne, Mirjam, Vincent, Annemieke en Myra 

 

Tijdsindicatie Agendapunt Bevoegdheid MR 

 Opening  

20.00 - 20.20 Kennismaking: Marjenne stelt zichzelf voor. Heeft 
6 jaar op de vorige school in de MR gezeten. Ze 
heeft ook in de PMR gezeten. Startcursus en 
verdiepende cursus gedaan. Wel wat weggezakt. 
Myra stelt voor dat de MR verdiepende cursussen 
gaat volgen.  

Vincent zit vanavond voor. 

Mededelingen en notulen vorige vergadering 
Door de zittende leden al goedgekeurd. 

Actiepuntenlijst nalopen  
Social Schools account is aangemaakt voor de MR. 
Directie: Het is goed om meer zichtbaarheid te creëren op 
de website. Aan Jennifer vragen of zij de pagina wil 
activeren. MR zorgt voor invulling, met bijv. een stukje 
waarin jij jezelf voorstelt. OMR: kijkt notulen na om op de 
site te zetten. Binnen een week reageren, zwijgen is 
toestemmen. Dan op de site zetten, door de secretaris.  

Documenten via teams plaatsen want mmdenhaag-mails 
komen niet aan.  
Deel van de PMR staat gekoppeld aan de teamsgroep van 
MR. Dit wordt uitgezocht door Paul (it’er van school), lukt 
het hem ook niet dan pakt Vincent OMR het op. 

Vanaf nu sturen we notulen door naar de GMR. 

Verkeersveiligheid wordt later besproken. 

Marjenne zoekt 
cursussen uit. 

 

MR: voor op de 
website een stukje 
over jezelf 
schrijven. 

 

MR: notulen 
nalezen: site proof 
maken. 

 

OMR: uitzoeken of 
koppeling van de 
teamsgroep werkt. 

Secretaris: 
doorsturen van 
notulen naar de 
PMR. 

 

OMR: 
verkeersveiligheid 
met directie 
bespreken. 

20.20 - 20.50 MR – thema-avond(en)   

Vincent Bovelander
Volgens mij ging Paul hier eerst naar kijken voor ik er iets over ga roepen, wie ging Paul contacteren? Wil ik ook wel doen, als ik zijn gegevens heb 

Vincent Bovelander
GMR?



- Wat moet er nog gebeuren?  
- Wat zijn de afspraken? 

Directie: in overleg met PMR bedacht om workshops 
digitaal vorm te geven. Uiteen halen van het 
informatiedeel en de MR-thema-avond. 5 oktober zou de 
MR-thema-avond plaatsvinden.  
Men vroeg zich af of er animo zou zijn. Zullen ouders zich 
wel inschrijven? Terwijl het best wat energie vergt om dit 
vorm te geven. Het zwaartepunt leek op het team te 
liggen en niet op de MR, qua investering. Kwam erop neer 
dat we wilden heroverwegen hoe we het beter kunnen 
vormgeven. In welke vorm, welke onderwerpen en welke 
mate van inspanning vergt dat van het team.  
Directie denkt bij uitstel dat we weer in de school zaken 
kunnen organiseren. Wanneer het toch online geschiedt, 
dan professionals inhuren om een film te maken over ons 
onderwijs. Die film toesturen en dan online een 
vragenuur inplannen.  
PMR: Wat is het gemeenschappelijke doel dat de MR voor 
ogen heeft van deze avond? 
OMR: profileren van de MR. In het verleden over 
verschillende zaken door leerkrachten verteld. MR wil 
tegenwoordig vooral zichtbaarder zijn op de site en met 
ouders in gesprek gaan. Het idee van de avond is meer 
het laten zien waar de school mee bezig is. Dit jaar met de 
vernieuwingen in het oog en de verschillende methoden 
die de school hanteert.  
PMR: tijdens de informatieavond komen ook veel 
onderwijszaken- methoden aan bod. Is het niet te veel? 
OMR: vandaar dat wij een splitsing gemaakt hebben. 
Waarom krijgt deze avond, de instelling over deze avond 
deze wending?  
PMR: Vanuit het team geluiden gehoord dat het lastig is 
om online informatie te delen met ouders. Onderwerpen 
zouden niet goed aanslaan en men vraagt zich af of er 
niet andere onderwerpen aan bod kunnen komen, zoals 
het Veilig leren lezen. Wellicht in maart (meer tijd) dit 
oppakken. 
OMR: Voor leerkrachten gesneden koek, maar voor 
ouders fijn om te horen waarom deze school gekozen 
heeft voor bijvoorbeeld MijnRapportFolio. 
Vooruitschuiven kan nog steeds betekenen dat het online 
zou moeten geschieden.  
PMR: Wellicht vanuit het team de onderwerpen laten 
kiezen. Voor enkelen van het team kan gelden dat het 
online vormgeven een drempel is. De onderwerpen die 
nu gekozen zijn komen vanuit de vragen die de OMR, als 
ouder, interessant vinden. De grote onderwerpen die de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Bovelander
Misschien even volledig uitschrijven voor als ouders dit lezen?



MR gekozen had zijn DVS, mediawijsheid en Montessori 
nieuwe stijl.  
Kortom: de datum is ongelukkig en online presenteren 
zijn de twee struikelblokken.  
Directie: een andere vorm aandragen, een film van een 
kwartier, waarbij deze drie thema’s goed worden 
neergezet (hulp van het team wordt hierbij ingeschakeld).  
PMR: Als wij op de behoeften van de ouders inspelen en 
wanneer er vraag naar is, een uitlegfilm maken, moet zo’n 
avond dan wel plaatsvinden?  
Conclusie: begin oktober wordt het niet. Moet later 
uitgedacht worden.   
OMR: wellicht is het een idee om de OMR een teamlid 
laten interviewen en dat naar ouders sturen. Dit maakt de 
OMR actief en kan zo de schakel zijn tussen de ouders en 
het team.  
PMR: Laten we de ouders betrekken. Niet alleen de 
teamleden in groepjes verantwoordelijk maken voor de 
informatiefilmpjes, maar ouders hierbij betrekken.  
OMR: helder maken wat als ouders interessant is om van 
de school te weten. En welke rol de OMR hierin wil 
hebben. Dit delen met de PMR om dit tijdens de volgende 
vergadering te bespreken.  
Directie: Er is geld beschikbaar.  
Montessori nieuwe Stijl zal wel eerder naar de ouders toe 
moeten. Directie gaat dit oppakken en waarschijnlijk in 
een film (aansprekendere vorm dan op papier) dit maken. 
OMR: graag feedback op de film.  
PMR: Laat de OMR directie interviewen.  
OMR: Het is een optie om eerst de ouders te bevragen, 
met welke vragen zij zitten zodat de OMR deze kan 
stellen aan de directie. Dit via Social Schools. Later wordt 
door OMR en directie besloten hoe zij dit gaan 
vormgeven.  

 

 

OMR: helder voor 
ogen krijgen wat de 
ouders willen 
weten van de 
school. Bedenken 
hoe de OMR een 
rol wil vervullen 
hierin. Dit met de 
PMR delen voor de 
nieuwe 
vergadering. 

 

 

 

Directie: 
Montessori Nieuwe 
Stijl eerder naar de 
ouders 
communiceren. 
Eerst langs de MR, 
willen feedback 
kunnen geven. 

21.00 - 21.05 Vooruitblik naar schooljaar 2021-2022. Staan er nog 
bijzondere zaken op de agenda? 
OMR: in het reglement staat wanneer wij het jaarverslag 
etc. goedkeuren. Voorzitter vraagt bij directie een lijst 
met punten van dit jaar waar de MR zich over moet 
buigen. Dit tijdig bekendmaken. Data vergaderingen laten 
samengaan met deze punten.  

 

 

Voorzitter: Lijst 
met agendapunten 
en dit laten 
samenkomen met 
de vergaderdata, 
bij directie 
opvragen. 

21.05 - 21.20 Rollen PMR en OMR 

We kiezen uit ons midden:  

- Voorzitter Vincent (voor het komende schooljaar) 

 



- Plv voorzitter Marjenne 
- Secretaris Joanne en Marjenne 
- Notulist wordt gerouleerd. 
- Penningmeester Monika  

21:20-21:30 Jaarkalender: 

- Informatieavond 13/9 
- MR thema avond naar een later moment. 

OMR: met directie checken wat er precies naar de 
ouders gecommuniceerd gaat worden. Graag in 
die volgorde. Eerst de MR op de hoogte stellen en 
dan naar de ouders toe communiceren.  
 

Vergaderingen, voorstel (dit in overleg met directie), 
daarna via de mail goedkeuren. 

- 6 september 
- 8 november 
- 17 januari 
- 14 maart  
- 16 mei  
- 4 juli 

Alle data zijn 1 week na de vakantie i.v.m. voorbereiding, 
dan kan de agenda 7 dagen van te voren verstuurd 
worden.  

 

Voorzitter: 
gesprek over de 
volgorde waarin 
er 
gecommuniceerd 
wordt. Eerst MR 
en dan de 
ouders.  

 

 

21:30 – 21:35 W.v.t.t.k.   

 
OMR: Er kunnen documenten in teams gehangen worden. 
Dit gaat OMR doen. Via Social Schools kan de OMR 
berichten sturen.  
PMR: Vraagt na of het jaarlijkse etentje niet gewoon 
gratis mag zijn.   
PMR: een foto maken voor op de site.  
PMR: directie via de jaarkalender de data van de MR-
vergaderingen plaatsen.   

 

OMR: alle 
documenten tot nu 
toe hangen in 
teams.  

PMR: navragen of 
het jaarlijkse 
etentje niet 
gewoon betaald 
kan worden vanuit 
school/ het MR-
budget.  

MR: foto maken 
voor op de site. 

PMR: Data in de 
jaarkalender laten 
plaatsen door 
directie. 
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