
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 17-2-2016

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

1. Opening en mededelingen
Er zijn er geen mededelingen

2. Directiemededelingen:

- Montessori Visitatie
MSE voldoet aan alle voorwaarden om wederom de komende 5 jaar erkend te zijn als 
goede Montessori school. Het Montessori visitatie team was zeer positief. Zij waren 
enthousiast over het nieuwe gebouw dat de Montessori gedachten ademt. 
 

- Formatie
De formatie teambijeenkomst is soepel verlopen. Er zijn 12 groepen begroot. Op dit 
moment telt de school 272 kinderen. Elke jaargroep heeft 3 klassen.

- Naam gebouw Poolster
Monique heeft geïnformeerd bij de gemeente betreffende de officiële naamstelling van het 
gebouw.  De gymzaal heet officieel gymzaal Staringstraat. Monique heeft het verzoek 
gedaan om de letters aan de zijgevel te verwijderen i.v.m. onnodige verwarring. Monique 
krijgt een reactie van de gemeente en koppelt dit terug. 

- Gedragen gedrag
N.a.v. de rondvraag van Richard wanneer er een gele c.q. rode kaart wordt uitgedeeld (Dit 
naar aanleiding van een incident waarbij hij het idee kreeg dat de verhouding van de 
strafmaat scheef ligt) heeft Monique het spel 'gedragen gedrag' geïntroduceerd. Tijdens 
het teamoverleg d.d. 16 februari is het spel 'gedragen gedrag' van Stichting School en 
Veiligheid gespeeld. Met als doel om te weten hoe we denken over gedrag van kinderen, 
ouders en leerkrachten. Om helder te krijgen wat acceptabel is en wat bespreekbaar 
gemaakt moet worden. Aan de hand van de resultaten van het spel zullen de huidige 
gedragsregels en mogelijke sancties beleidsmatig geëvalueerd worden en eventueel 
worden aangepast. Mogelijke onderwerpen zijn het gebruik van facebook, mobiele 
telefoon en pestprotocol. Monique vraagt de MR feedback te geven over enkele ideeën 
om het spel te spelen. MR stelt Monique voor om het algemene spel in aanzet met 
overblijfouders te spelen. Vervolgens wordt het spel zowel met leerkrachten als de 
overblijfouders toegespitst op MSE door middel van relevante casuïstiek. MR stelt voor 
het spel te spelen met overblijfouders en leerkrachten.  Vervolgens wordt het spel 
gespeeld met het hele team. 

3.   Activiteitenlijst
Afgehandelde actiepunten (zie onderstaand schema): 
8 - 9 - 10 - 11 - 12  - 15  

Gewijzigde actiepunten: 
 7  : Suzanne geeft door wie van de GMR aanwezig zal zijn bij MR vergadering.
17 : Nike evalueert punt 17 met Monique n.a.v. plaatsing in 't Elzend + eventueel vervolgactie.
13 : Monique koppelt het antwoord van de gemeente terug. 



Nieuwe actiepunten:
18 : Francien vraagt Claudia wanneer de evaluatie bidons in leerlingenraad geagendeerd 
wordt.
19 : Nike mailt vragen naar GMR. 
20 : Nike verstuurt MR notulen naar GMR.
21 : Richard plaatst OR notulen in dropbox.

Notulen GMR
Er zijn een aantal vragen n.a.v. de GMR notulen opgesteld. Nike mailt deze naar de GMR 
zodat zij deze vragen kunnen voorbereiden voor de volgende MR vergadering van 30 maart, 
waarbij de GMR is uitgenodigd. De notulen van de MR zal verstuurd worden naar de GMR 
door Nike.

4. Notulen OR - MR
De notulen van de OR wordt automatisch naar Richard verstuurd. Richard plaatst deze in 
dropbox.                    

5. Stukje voor in 't Elzend
Geen: de laatste stukjes zijn recentelijk geplaatst in de week voor de carnavalsvakantie. 

6. Rondvraag
Geen. 



Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

1 Evaluatie bidons

2 Deelname avondvierdaagse

7 Nike Uitnodigen GMR leden vergadering 30 maart
Suzanne geeft door wie van GMR aanwezig zal zijn

8 Nike Plaatsen huishoudelijk reglement in dropbox 26-01-2016

9 Francien 
en Els

Dropbox operationaliseren Els: gedaan

10 Nike Mailen Monique tav MR akkoord VVE beleid 22-01-2016

11 Nike/Mo
nique

Instemming Macon, Leidraad en VVE beleid 
ondertekenen en digitaliseren

5-2-2016

12 Richard Vragen aan OR om de notulen door te sturen 31-01-2016

13 Nike

Monique

Bespreken met Monique tav naam 
gebouw/Sterrenschool

Terugkoppeling antwoord gemeente i.v.m. naam

5-2-16

14 Nike Agenderen bespreken notulen GMR (structureel) 
en het doorsturen van de MR notulen naar MR 
(eenmalig)

15 Francien Navragen wanneer de evaluatie van bidongebruik 
geagendeerd kan worden

16 Nike Agenderen “hoe bevalt het bespreken van de GMR 
notulen tijdens de MR vergaderingen”

Juli 2016

17 Nike

Nike

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

Evaluatie + eventuele vervolgacties

22-1-2016

18 Francien Navragen aan Claudia wanneer de evaluatie 
bidons in leerlingenraad geagendeerd kan worden

19 Nike Vragen mailen naar GMR 
20 Nike Versturen MR notulen naar GMR
21 Richard Plaatsen OR notulen in dropbox


