
Notulen MR-vergadering Maria Montessorischool  

Datum: dinsdag 29 juni 2021   
Aanvang: 19.30 uur – 21.30 uur  
Locatie: Teams  
Notulist:  Annemieke 
Tijdbewaker: Monika  
 
Aanwezig: Casper van Kalleveen (voorzitter), Monika van der Starren, Joanne Venema, Vincent 
Bovelander, Mirjam Vrolijk, Annemieke Tasma, Myra Keizer (tot 20:45 uur).   
   

Tijdsindicatie  Agendapunt  Bevoegdheid 
MR  

19.30  Opening    

19.30-19.40  Mededelingen  / notulen en notulist van vandaag / actiepunten  
  

  

19.40-19.50  NPO  MR-IR  
19.50-19.55  School Ondersteunings Profiel  MR-IR  
19.55-20.10  Werkdrukmiddelen  PMR-IR  
20.10-20.20  Werkverdelingsplan  PMR-IR  
20.20-20.30  Jaargids  MR-IR  
20.30-20.40  Schooltijden en Ouders in de school   MR-IR  
20.40-20.55  Vaststelling jaarverslag MR   MR-IR  
20.55-21.15  Stand van zaken MR Thema-avond    

21.15-21.25  Afscheid oud leden  en verwelkomen nieuwe leden september 
2021     

21.25-21.30  Rondvraag en W.V.T.T.K.    
21.30  Sluiting    

  

1. Opening   
 

2. Mededelingen  / notulen en notulist van vandaag / actiepunten  
 
Openstaande actiepunten:  
 
Directie  
• Check onderlinge communicatie ouders in Social Schools met betrekking tot privacy.  
Dit is lastig vanwege de privacy. Wat er nu open staat, is wat er open mag.  
 
• Onderzoeken mogelijkheid  innen van schoolgeld toch via Social Schools te kunnen laten 
geschieden.  
Oudergeldenbetaling via Social Schools mag bij DHS helaas nog niet. 
 
• Navragen of huishoudelijk reglement naar DHS moet  
Hoeft niet.  
 



  PMR  
• Instructievideo gebruik Snappet (PMR)  
Nog geen tijd voor gehad. Wellicht volgend schooljaar als hier nog behoefte aan is.  
 
• MR mailbox MR leden en mailadres via DHS (PMR)  
Mailadressen zijn aangemaakt. Maar de toegang is nog niet geregeld. Mailbox wellicht verwijderen 
als optie voor ouders. Social schools account voor de MR mogelijk? Myra gaat dit na. Anders maakt 
Vincent een apart eigen account voor de MR aan.  
 
• Uitnodiging Team en ouders MR-avond. 
Die voor het team is gemaakt. Wordt vandaag ter vergadering besproken. 
Die voor de ouders volgt.  
 
OMR 
• Nagaan wat ouders willen t.a.v. DINO-sport en wat de kinderen van DINO-sport vinden. 
Dinosport wordt erg leuk bevonden door kinderen en ouders. 
 
• Teams omgeving maken  
Kan niet. Technische beperkingen. Technische commissie moet dat aanmaken voor ons. Kan iemand 
van de PMR dit regelen zodat alle stukken hier netjes terug te vinden zijn. Joanne pakt dit op.   
 
MR 
• Aanwezigheid ouders inventariseren MR-avond middels forms. 
Niet gedaan. Is wellicht ook niet nodig.  
 
• Notulen doorsturen naar GMR  
Casper stuurt dit door.  
 
• Gesprek met directie over onderwijsvernieuwing  
Voor het eind van het jaar nog een extra ingelast overleg hierover. Via Teams. Met OMR. Myra 
stuurt een vergaderverzoek.  
 
• Team inlichten over online MR avond  
Wordt vervolgd door PMR.  
 
 

3. NPO  
 
OMR: Stukken geven aan dat er veel tijd en aandacht aan is besteed door de school. Het blijft  
moeilijk om voldoende ondersteunend personeel te vinden. In de cultuurhoek zijn weinig docenten 
te vinden. Kunnen ouders daar nog iets in betekenen? Myra neemt dit mee. 
 
Er vallen een aantal dingen op. Taalniveau bij de kleuters  – behalve de lockdown spelen mogelijk 
andere factoren een rol. Welke zijn dat?  
 
Directie: Dat komt door de groeiende instroom van niet- oorspronkelijk Nederlandstalige kinderen. 
Dat heeft effect op het taalniveau. Er wordt minder ABN gesproken dan 10 jaar geleden.  
 
OMR: Is er nog een rol voor ondersteuning door ouders thuis? Geeft een enorme boost aan de 
leerlingen. Niet iedere ouder kan of wil dat. Maar deze suggestie wordt meegenomen in de aanpak.  
 



OMR: Onrust in groepen 6. Wat is er aan de hand?  
 
Directie: Met name in de grote pauze gaat het soms mis. Extra surveillance ingezet. Sociaal loopt het 
niet helemaal lekker in alle groepen 6, na de 2e lockdown. Er is een speciale club die bij de nieuwe 
groepen 7 hiermee aan de slag gaat bij het begin van het schooljaar. Goede hoop dat het volgend 
schooljaar beter zal gaan. Kinderen zijn geraakt door Corona en goede gesprekken over gedrag 
leveren wel winst op. Duidelijkheid, structuur, warmte en liefde.  
 
OMR: Nieuwe methode voor begrijpend lezen. Welke is dat? 
 
Directie: Voorheen Nieuwsbegrip. Voldeed niet volledig. Nu nieuwe methode met ruimte voor 
zelfstandig werken in groep 3-6. Groep 7-8 Nieuwsbegrip met een speciale toolkit. Begrijpend lezen 
is een erg belangrijk vak.  
 
De MR stemt in met deze stukken.  
 
  

4. School Ondersteunings Profiel  
 
Dit wordt iedere 4 jaar herschreven. Extra ondersteuning voor leermoeilijkheden. Er wordt dan oa. 
bekeken of de MMS de expertise in huis heeft. Bijvoorbeeld voor NT2 moet er meer expertise in 
huis komen. De MMS biedt passend onderwijs. Inclusief onderwijs wordt bijna nergens aangeboden.  
 
MR stemt in met dit stuk.   
 
 

5. Werkdrukmiddelen  
 
Er zijn veel leerkrachten die ondersteuning wilden bij leerlingen die het moeilijk hebben of 
administratie te doen. Daar wordt nu op ingezet.  Maar als je hier geen behoefte aan hebt? Wat doe 
je er dan mee? Dat is zonde van iemands tijd. Deze vraag wordt meegenomen.  
 
PMR stemt in, met bovengenoemde kanttekening. 
  

6. Werkverdelingsplan  
 
Opvallend punt is dat kleutergroepen 5% extra lesgebonden uren krijgen. De kleuterleerkrachten 
maken lange dagen vanwege de leeftijd van deze kinderen. In de bovenbouw kunnen de kinderen 
soms meehelpen, dat kan bij de onderbouw niet. Daarom is hiervoor gekozen.  
 
PMR stemt in.     
 

7. Jaargids  
 
De jaargids is alleen bedoeld voor jaarlijks wisselende zaken. De schoolgids komt iedere 4 jaar uit, 
daar staan de overkoepelende zaken in.  
 
De nieuwe PMR is rond, juf Marjenne kan erbij genoemd worden.  
Het contact met de MR kan ook via Social Schools lopen. De ouderraad heeft dat ook. Graag 
oppakken.   



 
Afgelopen schooljaar was er geen schoolreisje. Het schoolreisje vindt daarom plaats aan het begin 
van het schooljaar, de meeste groepen gaan in september op pad. 
 
MR stemt in met de jaargids.  
 

8. Schooltijden en Ouders in de school    
Er zijn fikse veranderingen in het beleid rondom ouders in de school. We snappen het in essentie. 
Het geeft heel veel rust. De drukte in de kleutergang is daarmee opgelost, dat is positief.  Maar er 
zijn wel wat vragen. 
 
OMR: Leesouders in groep 3. Meer is toch fijner tot een bepaalde grens? 
Directie: Vanwege ruimtegebrek ingegeven. Max 3 per groep.  
 
OMR: Kijkdagen. Intekenlijst in groepjes. Je mag als ouder nog maar 2x per jaar de school/klas in, 
buiten de ouder kind gesprekken om. Dat is heel weinig. Op basis van intekenen dan zijn er ouders 
die altijd te laat zijn. Zo wordt een kijkje in de klas gemist. 1x per maand voor 6 ouders is echt te 
weinig. Anders mis je echt waar je kinderen mee bezig zijn. Liever dat dit vaker gebeurt. Aan het 
begin van de schooldag. Daarnaast is er minder vaak contact met leerkracht, maakt de drempel 
hoger om contact op te nemen.  
 
Directie: 1x per 2 weken is al twee keer zo vaak, daar kunnen we voor zorgen. We bespreken dit nog 
even. Kinderen uit groep 8 komen lezen met kinderen uit groep 3, dus dat is leuk.  
 
Stemming is aangehouden – schriftelijke ronde volgt voor het eind van het schooljaar. OMR kan nu 
nog niet instemmen i.v.m. de wens dat ouders vaker de school in willen.  
 

9. Vaststelling jaarverslag MR   
 
Akkoord. Kan gepubliceerd worden op de website. Laten we dit nu realiseren. Jaarverslag, 
huishoudelijk reglement en notulen van de vorige vergadering. Notulen worden geplaatst na 
akkoord op de volgende vergadering. Joanne pakt dit op.  
  
  

10. Stand van zaken MR Thema-avond  
 
Georganiseerd door MR. Het doel is om facetten van de school voor te leggen aan ouders.  
Zorgmiddelen. Niet meenemen, niet voor iedereen interessant. 
 
De Thema-avond vindt digitaal plaats via Teams. Zaken opnemen zodat het later terug kan kijken? Is 
dat mogelijk? De school kan zich hier niet in vinden. Dit vervalt.  Een Powerpoint-Presentatie kun je 
wel delen op de website.  
 
Brief voor het team wordt door Joanne en Casper gereed gemaakt. Voorstel voor week 37. De week 
van 13,14, 15 september. Brief met opmerkingen van Casper is de laatste versie en wordt morgen 
verwerkt en gedeeld.  
 
Ouders worden in eerste instantie via nieuwsbrief geïnformeerd (Casper) aan het eind van het 
schooljaar en in de eerste schoolweek een officiële uitnodiging om er de aandacht op te vestigen. 
(Monika). Inventariseren / aanmelden kan via Social Schools indien gewenst (Joanne). 
 



Belasting van het netwerk – geen probleem. Teams kan dat aan.   
 
 
Afscheid oud leden en verwelkomen nieuwe leden september 2021   
 
Etentje op de 1e vrijdag van het nieuwe schooljaar, 3 september, 18 uur. Bij Bijna thuis. Oude leden 
en nieuwe leden. Casper reserveert en deelt dit met betrokkenen.  
  
Rondvraag en W.V.T.T.K.  
 
Vuilniscontainers blokkeren de stoep, dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Er hebben de 
laatste tijd veel handhavers bij de school gestaan. Communiceren zij ook met school over hun 
bevindingen? Mirjam navragen bij Myra.   
 
 
Sluiting  
 


