
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 20-09-2016

Aanwezig: Francien Pouwelsen, Nike Quekel, Els Bardoel, Cor Strijbosch, Monique Smits, Richard 
van der Krift

Afwezig met kennisgeving: Patricia van Boxtel

1. Opening en mededelingen
Er zijn er geen mededelingen.

2. Directiemededelingen: Deze stonden volledig in het teken van de fusie.

3. Rolverdeling MR-taken: 
Voorzitter: Nike Quekel 
Penningmeester: Els Bardoel 
ICT/Mail: Cor Strijbosch                                                                                                   Notulen: 
Patricia van Boxtel, Richard van der Krift                                                          Jaarverslag: Els 
Bardoel                                                                                                      Stukje ‘t Elzend: 
Francien Pouwelsen, Cor Strijbosch

4. Werving toehoorder onderbouw:                                                                                

Nike stelt de MR voor tijdens de ouderavond van de onderbouw tijdens de informatieavond 
van 21 september. Hierbij worden ouders geïnformeerd over de mogelijkheid tot het zijn van 
toehoorder vanuit de onderbouw. 

5. Activiteitenlijst: 
Afgeronde actiepunten (zie onderstaand schema):
17, 32 komen ter vervallen. punt 33, nog geen antwoord mogen ontvangen van de GMR. 
Nike zal nogmaals de GMR hierover berichten.

6. Fusie SKBO-OOG: 
Op vraag van de GMR heeft de MR, na het lezen van de intentieverklaring, bij de 4 
belangrijkste doelen van de samenwerking kansen en risico’s op papier gezet (Zie bijlage). 
Dit zal worden doorgestuurd naar de GMR.

7. Factsheet SKBO:
Factsheet is een kort en bondig verslag (A4) van het afgelopen schooljaar. Het belangrijkste is 
dat er in staat wat goed is gegaan en wat er verbeterd kan worden. Deze wordt vormgegeven 
vanuit de LeidRaad.

8. Zakboek WMS(Wet Medezeggenschap op Scholen):
Gezien de lage kosten van dit boekje wordt er voor elk lid een aangeschaft. In november 
verschijnt de nieuwste 7e editie. Deze dient weer te worden ingeleverd bij het verlaten van de 
MR. Het zakboek is een klein handzaam naslagwerk. Het doel van dit boekje is om meer 
inzicht te geven in de bevoegdheden van de MR, de organisatie van de MR, de rechten, 
plichten en taken van de MR, kortom alle info die, in het kader van medezeggenschap, 
belangrijk is.

9. Notulen GMR:
Notulen van de laatste GMR vergadering hebben we nog niet mogen ontvangen.



10. Notulen OR:
Notulen van de laatste OR vergadering hebben we nog niet mogen ontvangen. 

11. Stukje voor in het ’t Elzeneind
Francine en Cor zorgen hiervoor.

11. Rondvraag: 
- Els heeft aangegeven dat zij namens de MR, samen met de school  voor een passend 
kraamcadeau heeft gezorgd voor het pasgeboren zoontje Bram van collega Rian Govers . 
-  Geldstroom MR (- OR) Er zit op dit moment veel geld in de MR-kas omdat er in nov ’15 op
 SKBO niveau is afgesproken dat met ingang van 2016 het bedrag per school beschikbaar 
 wordt gesteld, zoals is opgenomen in de CAO PO. Hoe gaan we hier nu verder mee om. (zie
 notulen 20 okt ’15)   Dit punt agenderen voor de volgende vergadering, 7 nov ’16.



Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

17 Nike

Nike

Mailen Monique tav het structureel door ouders 
meelopen naar binnen in de ochtend

Evaluatie + eventuele vervolgacties

22-1-2016

28 Nike Agenderen gedragen gedrag zodra Monique 
nieuws heeft

31 Nike Bespreken met Monique de mogelijkheid 
toehoorder uit de onderbouw

32 Els Bestellen Zakboek WMS
33 Nike Mailen van de vragen nav de notulen van de GMR, 

terugkoppelen van de antwoorden. 



Bijlage :

Kansen en risico’s fusie proces SKBO – OOG                                                                   

Toekomst bestendig organiseren van goed onderwijs en goede opvang in alle dorpen en 
wijken waar we nu scholen hebben.

Risico’s

- Kleine scholen in stand houden kost meer geld terwijl er in die wijk voldoende 
keuze vrijheid voor ouders is. 

- Fuseren lijkt voor ons geen meerwaarde te hebben met het groter groeien 
van SKBO in relatie tot toekomst bestendig goed onderwijs. 

Kansen 

- Minder concurrentie onder scholen. 

Het delen en verder ontwikkelen van expertise over leren en ontwikkelen

Risco;

- Meer mensen zorgt voor meer meningen dus kunnen zaken trager verlopen. 

- Teveel uniformeren van processen en protocollen waardoor de identiteit van 
scholen ingeperkt wordt. 

Kans;

-  Gebruik maken van elkaars kennis. 

Het effectief en efficiënt organiseren en daarmee zoveel mogelijk geld voor leren en 
lesgeven.

Risco;

- Door de fusie hebben we te maken met twee samenwerkingsverbanden, 
namelijk 3006 en de Meierij. 

- Door meerdere scholen ben je meer tijd kwijt voor overleg. 

- Je kunt nu alleen herplaatst worden binnen SKBO en straks met de fusie is de 
regio veel groter en dat is niet wat het personeel wenst.

- OOG heeft gemiddeld alleen kleine scholen.  Dit heeft consequenties voor de 
verplichte mobiliteit en de afvloeiingsregeling!! Wens: de eerste 5 jaren geen 
afvloeiing naar elders; Uden of Veghel etc.   

Kans;



- Schaalvergroting zorgt voor voordeliger te kunnen inkopen.  

- Het geld wat de schaalvergroting oplevert kun je besteden aan meer handen 
in de klas. 

Het behouden van keuzevrijheid voor ouders

Risco;

-  Vanuit onze beleving zien we geen risico’s voor de keuzevrijheid voor 
ouders. 

Kans;

-  Vanuit onze beleving zien we geen kansen voor de keuzevrijheid voor 
ouders. 


