
Notulen  
MR-vergadering Maria Montessorischool 
Datum: maandag 8 november 2021  
Aanvang: 19.30 uur – 21.30 uur 
Locatie: Teams  
Notulist: Annemieke 
Tijdbewaker: allen  
 
Aanwezig: Vincent Bovelander (voorzitter), Mirjam Vrolijk, Joanne Venema, Marjenne van Rijn,  
Annemieke Tasma en Myra Keizer (directeur) 

Afwezig: Monika van der Starren 

 

Tijdsindicatie Agendapunt Actiepunten MR 

 1.Opening  

19.30 – 19.45 2. Notulen vorige vergadering en actiepunten OMR: foto aan Myra sturen 
voor op de website.  

Allen: a.s. woe opmerkingen 
over notulen naar Joanne 
sturen. Dan op website en 
naar GMR. 

Allen: huiswerkopdracht: denk 
na over de MR vervolgcursus. 

Allen: stukje over jezelf 
schrijven. Vincent maakt een 
voorzet. 

Teams. Annemieke kan er nog 
niet in. PMR moet 
toestemming geven.  

Directie: data MR 
vergaderingen komen in de 
jaarkalender, ook op social 
schools. 

19.45 – 20.30 3. Toelichting Myra over: 

• Begroting 
o Begroting OR 

• Kosten etentjes e.d., schoolbreed en 
MR 

• Schoolbudget verschuiving (februari – 
februari) 

Vincent: nagaan begroting OR. 

Marjenne: nagaan budget MR  



• Diverse mededelingen, o.a. over 
personeel 

20.30 – 20.40 4. De voorlichtingsfilm  
Over onderwijsvernieuwingen en wat wij daar 
als (O)MR mee gaan doen. 

 

20.40 – 21.15 5. De MR-thema-avond  
Deze bestaat nu niet meer. Wat nu? 

Allen: zichtbaarheid MR 
vergroten.  

21:15 – 21:30 6. W.v.t.t.k.    

 
2. Notulen 

Tot woensdag 10 november zijn opmerkingen aan te leveren bij Joanne. Daarna worden ze op de 
website en naar de GMR gestuurd.  

Zie actiepunten in het overzicht.  

 

3. Toelichting Myra  

• De 4-jaren begroting en OR begroting wordt toegelicht door Myra. De MR adviseert positief 
op de wijziging van de meerjarenbegroting van de school. 

Begroting OR: grotendeels akkoord. OMR (Vincent) gaat nog een aantal zaken na.  

Als de OR pot niet leeg gaat, wat gebeurt er dan met het geld? Dan gaat het terug naar de 
schoolbegroting/er wordt iets gekocht dat ten goede komt aan de school. Er mag 1000 euro mee 
naar het volgende jaar.  

Volgend jaar voorzitter OR uitnodigen bij deze vergadering. Dan kunnen de vragen meteen gesteld 
worden. 

• Kosten etentjes. Hier worden vaste bedragen voor gereserveerd. Er staat 250 euro voor het 
jaarlijkse etentje van de MR. Je kunt ook voor een borrel kiezen in plaats van uit eten gaan.  

PMR: MR heeft ook een begroting. Penningmeester kan in de gaten houden hoeveel er nog in de pot 
is. Dat hoeft natuurlijk niet op. Marjenne zoekt budget MR uit, is dit afhankelijk van het aantal 
leerlingen?  

• Monika van der Starren is voorlopig niet op school aanwezig. Tijdelijke waarneming voor 
Monika wordt uitgezet onder het personeel voor de PMR. Monika was penningmeester en 
dit wordt nu overgenomen door Marjenne.  

 

4. Voorlichtingsfilm 

Er is een voorlichtingsfilm opgenomen voor alle ouders. In die hoedanigheid krijgt de OMR de film 
ook te zien.  Naar aanleiding daarvan heeft de OMR contact over hoe hierop gereageerd wordt in het 
licht van onderwijsvernieuwingen.  

 



5. MR thema-avond 

De MR thema-avond kon in 2020 niet plaatsvinden vanwege de pandemie. Ook dit jaar ziet het er 
niet uit dat dit kan doorgaan. Dat geeft stof tot nadenken. Waarom bestaat deze avond? In de 
huidige opzet wordt de avond vooral georganiseerd door leerkrachten. Wat is de rol van de MR?  

Waarom geven we er geen andere invulling aan zoals een avond met een externe spreker? 

Is hier behoefte aan? Sluit dit aan bij onze rol als MR? We hebben hier al heel veel over gesproken in 
eerdere vergaderingen en het blijft een terugkerend onderwerp. Een van de doelen van de MR 
thema-avond is de zichtbaarheid van de MR.  

De zichtbaarheid van de MR is belangrijk en moet verbeterd worden. Dat kun je bijvoorbeeld 
bereiken door een borrel met de MR. Of koffie-ochtend met de MR waar je kunt inlopen. Dat gaat 
helaas niet in deze tijd. Besloten wordt om dit onderwerp voor nu even te laten liggen. De MR 
thema-avond komt niet meer terug in de huidige vorm. Daar wordt iets anders op bedacht.  

Wat kunnen we wel doen aan de zichtbaarheid van de MR? 

OMR: bijvoorbeeld een half jaarlijkse nieuwsbrief van de MR met een terugkoppeling van wat we 
gedaan hebben.  

PMR: Naast de notulen een kort, informeler berichtje over wat er besproken is plaatsen. (Notulen 
ook, ivm wettelijke plicht).  Reageren op de notulen moet makkelijker worden. Je kunt ook de agenda 
delen en oproep doen of er vragen zijn bij ouders.  

Hang bij de ingang van de school een overzichtje van de MR-leden met een foto.   

 

Wat gaan we doen: 

Stap 1: zichtbaarheid MR op de website en op Social Schools vergroten. Foto en introductie van de 
MR-leden. Ook toelichten wat de MR doet.  

Stap 2: notulen en informeel berichtje na de vergadering. Notulen komen pas later op de website, na 
de volgende vergadering, daar zit vertraging in. Het berichtje kan sneller gedeeld worden via Social 
Schools. Voorleggen aan hele MR en na akkoord kan het gedeeld worden. De voorzitter pakt dit op.  

Stap 3: vooraf uitvragen bij ouders of er nog zaken zijn die meegenomen kunnen worden in de 
vergaderingen. Mocht er erg veel respons komen, dan kun je dat daarna wel managen. Waar zitten 
ouders mee? Op welk onderwerp willen ouders gehoord worden? 

PMR: Hoe kunnen we ouders en de school bij elkaar brengen? Mede vanwege Corona loopt het nu 
uit elkaar en dat is ontzettend zonde. De OMR beaamt dit.  

Bespreek de mogelijkheden met Myra om te zien of ouders de school in kunnen, in kleinere groepen. 
Kijk naar de toekomst. Vincent bespreekt dit.  

 

6. WVTTK 

Geen. 

Voorzitter sluit de vergadering om 21:40 uur.  


