
Notulen MR-vergadering

Datum: 28 juni 2017, 20.00 – 22.00 uur
Aanwezig: OMR: Nike Uitermark (voorzitter), Erik Pardoen (notulist)

PMR: Francien Pouwelsen, Cor Strijbosch, Els Bardoel, 
Afwezig: Monique Smits
Verzendlijst: voorzitter OR, voorzitter GMR, aanwezigen
Volgende vergadering: 20 september 2017, 20.00 – 22.00 uur Teamkamer MSE

1. Opening en mededelingen  
Monique heeft zich afgemeld wegens ziekte.
Monique heeft de volgende stukken ingezonden: Concept SOP, MARAP 2017-1-5 SKBO MSE C, 
FITlesprogramma van het SEC en de directiemededelingen.

2. Directiemededelingen  
Montessorischool Elzeneind heeft afgelopen schooljaar in groepen 3/4 een pilot met het 
FITlesprogramma gedraaid uitgevoerd door het SEC en Komend schooljaar nemen we 
opnieuw deel. Ouders zijn in het 't Elzend van dinsdag 27 juni hierover geïnformeerd.
Reactie MR: Is de proef van groep 3-4 geëvalueerd? Zo ja wat zijn de bevindingen? MR stelt 
voor om onze vragen, ten aanzien van het FITlesprogramma, door te spreken met Monique op 
de volgende vergadering.

Vacature schooljaar 2017-2018. Dinsdag 27 juni vinden de gesprekken plaats. Nike heeft 
zitting genomen in de adviescommissie.

SOP> instemming > document is verzonden naar SKBO. Dit document is door het kernteam en 
team samen ingevuld en besproken. Nogmaals toegevoegd inclusief bijlage. 
Reactie MR, zie punt 7

Marap en factsheet eerste periode. De factsheet komt dinsdag definitief retour. Streven is om 
deze met het ’t Elzend te versturen. De Marap is nog niet besproken met het team. Gezien de 
drukke periode hebben we ervoor gekozen om deze als kernteam op te stellen. Zie punt 4.

3. Activiteitenlijst  
Midden rapport: In het MT is het midden rapport besproken, er zijn een aantal opties 
uitgekomen die zullen voor worden gelegd aan de leerlingenraad. Is het een optie om het 
midden rapport door de leerlingen zelf te laten maken?

4. MARAP  
MARAP is niet het document wat zich eenvoudig laat doorgronden. Wat zijn de doelen en hoe 
worden ze gemeten. We laten ons graag op de eerstvolgende MR-vergadering wegwijs maken 
door Monique.
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5. Evaluatie schooljaar  

Het is een bewogen jaar geweest voor de MR. De MR heeft constructief en laagdrempelig 
contact met de schoolleiding en de contacten met de GMR zijn weer aangehaald. De MR mag 
adviseren bij de aanstelling van een nieuwe leerkracht. Helaas hebben twee leden hebben 
kort na elkaar besloten dat zij hun zittingstermijn bij de MR niet konden afmaken. Er zijn dan 
ook snel na elkaar verkiezingen uitgeschreven, waarvan de laatste voor het einde van het 
schooljaar zal worden afgerond. Zo kan de MR het volgend schooljaar weer volle kracht 
vooruit. Els zal het jaarverslag opstellen.

6. Verkiezingen: stand van zaken  
Omdat de verkiezingen elkaar snel opvolgen is besloten om de kandidaten uit de voorgaande 
verkiezing persoonlijk op de hoogt te stellen. Hierop heeft één (voormalig) kandidaat 
gereageerd. Deze kandidaat heeft afgezien van een hernieuwde kandidaatstelling.
Dinsdag 27 juni ‘17 is de brief met de kandidaatstelling van twee aspirant-leden uitgegeven, 
Mariël Bogaerts en Wendy Rutten. De verkiezing loopt tot woensdag 5 juli ’17 de uitslag zal 
gerapporteerd worden in het ’t Elzeneind van 11 juli ’17.

Een volgende stemming zou de MR graag digitaal laten verlopen, Schoolpoort zou hiervoor het 
platform zijn.

7. SOP  
MR stemt niet in met de SOP zoals is voorgelegd. 
Eerder is al een opmerking gemaakt over de aanwezigheid van leesspecialist en 
rekenspecialist, school heeft deze specialisme niet in huis. Wel zijn er coördinatoren op deze 
gebieden aangesteld. MR ziet deze aanpassingen graag verwerkt in het document. Daarnaast 
is de MR niet gelukkig met de wijze van aanbieding, de MR volgt graag de gebruikelijke 
routering om zodoende vroegtijdig te signaleren en te adviseren.
De voorzitter zal in gesprek gaan met Monique om de vragen die omtrent dit document 
bestaan te verhelderen.

8. Interactieve schoolkalender  
MSE heeft zijn schoolgids en kalender in een. Kosten hiervan zijn jaarlijks € 1250. Een digitale 
schoolgids, naar het voorbeeld van Pius-X, kost jaarlijks € 250. Waar komen deze kosten 
vandaan, het vullen van het document gebeurt immers door school.

MR adviseert: - Schoolgids in pdf-formaat publiceren;
- kalenderfunctie in SchoolPoort gebruiken;
- eenmalig het jaaroverzicht als PDF via SchoolPoort toezenden.

9. Handhaven huidige schoolkalender (advies)  
Zie punt 8.
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10. Fusie SKBO – OOG : stand van zaken  

De fusie tussen het SKBO en het OOG is goedgekeurd door het ministerie van OCW, dit is 8 juni 
j.l. gecommuniceerd. De fusie zal met ingang van het jaar 2018 een feit zijn.

11. Voorstel vergaderdata nieuwe schooljaar  
2017: 20 september en 14 november
2018: 18 januari, 5 maart, 16 april, 8 mei en 20 juni
Etentje: 27 maart 2018

12. Notulen OR  
Niet behandeld

13. Notulen GMR  
Niet behandeld

14. Zakboek WMS  
Niet behandeld

15. Stukje voor in ’t Elzend (11-07)
MRmail/post

16. Rondvraag
Hoe is het gesteld met de financiën van de MR? 
Goed, er is zelfs een overschot. Dit komt mede door nabetaling en het stoppen van de 
automatische overheveling van gelden naar de OR. De MR heeft een aantal kostenposten, oa. 
MR-blad, presentje afscheid leden, bijdrage GMR. De MR blijft daarmee keurig binnen budget. 
De MR wil het overschot graag ten gunsten van de kinderen besteden, hoe dit vorm te geven 
zal in een volgende vergadering besproken worden. Daarnaast zullen de financiële kaders van 
MR vastgelegd moeten worden.

Acties

startdatum Nr. eigenaar onderwerp einddatum √

43 Els Jaarverslag MR
44 Nike Agenderen overschot gelden MR, hoe te besteden.
45 Nike Agenderen kaders voor financiën MR
46 Erik Reglementen check MR door CNV aanvragen
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