
 

 

Notulen MR vergadering 15 januari 2019 
 

Aanwezig: Janet, Susan, Lara, Roos, Lucie, Suzanna, Laura 

Gast: Frank Zopfi, Martine Struijke 

Afwezig met bericht: Felix, Hanneke en Sandra 

 

19:30 opening 

 

1. Welkom heten/introduceren Suzanna en Laura 

Laura, moeder van Simon bij Talitha, zelf Montessori leerling geweest. 

Suzanna, moeder van Nena bij Talitha en twee oudere kinderen, oud-leerling 5MW 

2. Notulen 11 december, erg beknopt, geen bezwaren 

3. Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met de ouderraad of leerlingenraad 

 Samenwerking OR is nu goed, maandelijks contact, we doen weinig samen met OR en Vrienden. Bij 

nieuwe directie maandelijks overleg erin houden. 

4. Concept formatieplan lopende schooljaar, voor 15 januari  (zie punt 10) 

5. Verslag van vertrouwenspersoon: niet aanwezig. 

6. TSO: veel ouders zijn ontevreden over de TSO. Mogelijk iets anders. MR wil weten wanneer het 

contract afloopt. Visie onder het team onderzoeken/ontwikkelen of continurooster oid wenselijk is. 

Wanneer het team weet wat het wil en waarom, dit voorleggen aan MR en daarna ouders. 

7. Verkiezing MR: geslaagd! Goede opkomst. Einde van het schooljaar nieuwe verkiezingen voor twee 

plaatsen. 

 

20.00 uur directie aanwezig 

 

8. Ingekomen stukken: 

a. Interne memo’s ter informatie 

b.  

9. Professionalisering Plan concept.  

Frank: Dit is een punt uit de vorige vergadering. We hebben hier niet echt een besluit over genomen. 

Er komen regelmatig verzoeken binnen  voor scholingen.  Aangezien  er geen beleid is komt dit dus 

meestal meer op willekeur. Daarom  heb ik  een concept opgesteld met kernteam obv het 

schoolplan en de visie. Aanvullingen en veranderingen voorstellen zijn welkom. Graag jullie advies 

hoe verder te gaan met dit document.  

Dit Plan uitzetten in team. 

10. Formatie/begroting 

Frank: in de vorige vergadering hebben we gesproken over formatie kaders. Inmiddels zijn er 2 

bijeenkomsten geweest met team. Kunnen we ze vaststellen? 

Voorgestelde kaders 

Het is nog te vroeg om nu een besluit te nemen over de begroting/bezuiniging. 

Formatiekaders, geen vragen vanuit team. 

Frank past wat dingen aan in het kader n.a.v. opmerkingen vanuit MR. 

Formatie Kader is nu akkoord. 

 

11. Personeelsbeleid 



 

12. Koersplan 5mw 

               Frank: 

Visie ontwikkeling.  

In de vorige vergadering hebben wij als team onze voornemens verteld omtrent onze nieuwe koers 
wat betreft Montessori onderwijs.  We hebben daar inmiddels ook een document voor gemaakt dat 
ik hier bij bij aan jullie voorleg.  Het is een document om te bespreken,  de besluitvorming komt 
later. Ik heb het document uitgebreid besproken met PIm. 
Nieuwe directeur is positief t.o.v. het koersplan. 
We agenderen dit koersplan opnieuw en besteden er dan een hele vergadering aan. De MR 
oudergeleding wil graag meer meegenomen worden in het waarom. MR personeelsgeleding zal dit 
uitgebreid toelichten. 
We willen het koersplan graag in stemming brengen in de MR voor de zomervakantie. 
 

13. WVTTK 

Laura vraagt om meer uitleg omtrent de detacheerders. 

 

 

Volgende MR vergadering: dinsdag 12 februari 19.30u (presentatie PMR aan OMR) 

Daarna 14 maart eerste vergadering met Pim. 


