
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 23-05-2016

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

Afwezig met kennisgeving: geen

1. Opening en mededelingen
Er zijn er geen mededelingen.

2. Directiemededelingen: Zie bijlage

Minder afval op school: Er is door de schoolleiding besloten om de lege drinkpakjes mee 
terug te laten nemen naar huis. Dit scheelt de school een berg afval en dus ook kosten. 
Intekenen driehoeksgesprek: Dit jaar is voor het eerst gewerkt met een intekenlijst voor de 
driehoeksgesprekken. De bedoeling was om 1 keer in te schrijven voor alle gesprekken 
voor het schooljaar. Dit is niet geheel gelopen zoals gewenst. Verzoek aan de MR om dit 
te evalueren. 
Screenen van foto’s : Het screenen van de foto’s, die gemaakt worden bij activiteiten van 
de school, duurt te lang en moet tussen de andere werkzaamheden door gebeuren. 
Daarnaast weet ook niet iedereen wie er wel of niet op de foto mag staan.
Instemming roostervrije dagen: Het SKBO heeft besloten dat er 6 roostervrije dagen 
mogen worden ingepland. Minimaal 2 daarvan moeten halve schooldagen zijn, voor MSE 
dus 2 woensdagen. Dagen zijn ingepland en aangeboden voor goedkeuring.
Gedrag en gedragingen: Monique heeft aangegeven dat hier al stappen in genomen zijn, 
maar wil er op een later tijdstip nog op terugkomen.
Naam van de school: Op de gymzaal staat nog steeds de naam “Poolster”. Deze zal 
worden verwijderd tijdens de schilderwerkzaamheden in het najaar.

3. Activiteitenlijst
Afgeronde actiepunten (zie onderstaand schema):
18, 21, 24, 2, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27

02 Deelname vierdaagse vanuit MSE: Door te weinig aanmeldingen kan deelname vanuit 
de school niet doorgaan. Dit punt kan van actielijst af. 

27 In de notulen van de GMR is de veiligheid rondom Passend Onderwijs terug te vinden 
(Maarten zou dit inbrengen). Het punt van de vergoeding van het etentje is niet terug 
te vinden in de notulen. Els koppelt de mondelinge toelichting van Suzanne (GMR) 
terug. 
Alle MR-en betalen het etentje met het budget dat de MR heeft. Het kan/mag gezien 
worden als een vrijwilligersvergoeding in verband met de kosten die ouders maken (bv 
oppas, benzinekosten) en als extra uren die leerkrachten maken. Els oppert dat dit 
niet helemaal klopt. Het zijn voor de leerkrachten niet echt extra uren; ze horen bij de 
MR-taak, in dit geval. Ondanks bovenstaande mogen ook MSE leerkrachten een 
etentje uit de MR-pot omdat alle SKBO scholen het zo doen, volgens de GMR.

Nieuwe actiepunten:
28 Gedragen gedrag, dit onderwerp zal terug op de agenda komen zodra Monique meer 

nieuws heeft. 
01 Evaluatie bidons kan mogelijk de volgende vergadering besproken worden.



4. Roostervrije dagen: instemming
De MR stemt in met het voorstel van de roostervrije dagen. 6 dagen waarvan er 2 halve 
schooldagen zijn

5. Intekenen op driehoeksgesprekken:
De MR is voorstander van 2 keer intekenen om de volgende redenen:
- ouders kunnen kiezen om de tweede keer de duo-partner te spreken door op de werkdag 
van de betreffende leerkracht in te tekenen.
- ouders, die bijvoorbeeld in ploegendiensten werken, kunnen onmogelijk een half jaar vooruit 
plannen. Zij krijgen dan de kans een moment te plannen waarop het hen uitkomt wat 
waarschijnlijk minder administratieve problemen voor de leerkracht met zich mee brengt. Bij 2 
vaststaande momenten zullen er bij het tweede moment ouders zijn die toch niet in de 
gelegenheid zijn en daardoor de afspraak alsnog moeten verzetten. Als zij zelf opnieuw 
inschrijven ,dus eerste keer geldt niet voor de tweede ronde, is er minder last voor de 
leerkracht.
- door ouders opnieuw te laten inschrijven is de afspraak recent gemaakt en zullen er, naar 
verwachting minder 'no-shows' zijn dan als je een afspraak een half jaar van te voren al 
vastlegt. 
- leerkrachten geven aan dat het zelf inschrijven minder tijd kost dan het inplannen zoals dat 
vorig jaar gebeurde. Twee keer inschrijven zien zij niet als bezwaarlijk.

6. Foto’s op mijn album.nl
MR ouders zien inderdaad weinig toegevoegde waarde zoals mijn album op dit moment 
gebruikt wordt. We stellen onszelf wel de vraag in hoeverre wij representatief zijn als ouders 
van de hele school. We denken dat als het album actueler is (dmv ouders inschakelen voor 
selectie, Richard laten selecteren) het ook meer gebruikt gaat worden. We denken dat een 
berichtje in het ’t Elzend, op het moment dat er nieuwe foto's geplaatst zijn, ook meer 
gebruikers zou kunnen opleveren. Verder zijn we erg benieuwd welke rol Schoolpoort hierin 
kan spelen.

Richard (fotograaf) heeft ondertussen met Suzanne Jansen contact gehad en weet dat voor 
het plaatsen van de foto’s er slechts op 1 persoon gescreend moet worden. Dit kan inhouden 
dat het screenen door Richard gedaan kan worden, waardoor de foto’s sneller op mijn 
album.nl geplaatst kunnen worden.
Richard heeft ook contact gehad met Mirjam Boerboom (beheerder mijn album.nl) en het 
album up to date gemaakt. 
Rest nu nog de ouders te informeren, hoe toegang te krijgen als er nieuwe foto’s zijn 
geplaatst.

7. Verkiezing 
Doordat er zowel vanuit de ouders als de leerkrachten geen aanmeldingen zijn geweest zal de 
MR in zijn huidige samenstelling doorgaan. We bespreken de mogelijkheid van het zoeken 
van een toehoorder uit de onderbouw. De MR zou op de eerste ouderavond in het nieuwe jaar 
hierin een actief wervende rol kunnen spelen. Niké gaat in overleg met Monique hoe zij 
tegenover dit idee staat. 

8.  MR-cursus Cor: informerend
Cor doet verslag van de gevolgde MR-cursus. Hierin werd stilgestaan bij de verschillen tussen 
de GMR en de MR. Ook werd er verwezen naar een handleiding, zakboek WMS, welke te 
bestellen is op www.infoWMS.nl. 
Het idee is dat ieder MR-lid , per toerbeurt,  bv een hoofdstuk uit dit zakboek voorbereidt . Op 
de vergadering bespreekt het betreffende MR-lid de inhoud van het hoofdstuk. Op die manier 
raken we steeds beter thuis in de regels en afspraken betreffende de MR. 

http://www.infoWMS.nl/


9 Notulen GMR
De volgende vragen worden door de MR naar de GMR gestuurd naar aanleiding van het 
gezamenlijk doornemen van de GMR-notulen: 
- Er wordt door de GMR gesproken over de samenwerking tussen OOG en het SKBO. We 
stellen onszelf de vraag; wat is de aanleiding voor de samenwerking? Wat wil het SKBO en 
OOG bereiken met de samenwerking? 
- De oudergeleding en de personeelsgeleding heeft op 18 mei apart de voors- en tegens op 
een rijtje gezet. Worden hier de geledingen van de GMR van het SKBO bedoeld? Of die van 
SKBO én OOG? Zijn de notulen van deze bijeenkomst openbaar en zouden wij ze mogen 
inzien? 

Passend Onderwijs
Bij het onderwerp Passend Onderwijs wordt in de laatste alinea gesproken over 
samenwerking. Wordt hier de samenwerking tussen OOG en SKBO bedoeld? 

In de notulen valt te lezen dat er een LeiDraad Social Media verstrekt is door de GMR aan ‘In 
Balans’. Wij zijn ook geïnteresseerd om deze te ontvangen. Is dit mogelijk? 

Ten aanzien van de vragen van In Balans wordt gesproken over de ontwikkeling richting een 
'samenwerkingsschool'. Wat wordt met een samenwerkingsschool bedoeld? 

Richard en Patricia mailen de definitieve notulen van de MR naar gmr@skbo.nl zodra deze 
definitief zijn en naar de MR leden verzonden worden. 

10.  Notulen OR
 Geen opmerkingen vanuit de MR

11.  Stukje voor in ’t Elzeneind
Francine en Els verzorgen een stukje voor het Elzeneind. 

12 Rondvraag
Geen.  

mailto:gmr@skbo.nl


Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

1 Evaluatie bidons

2 Deelname avondvierdaagse

13 Nike

Monique

Bespreken met Monique tav naam 
gebouw/Sterrenschool

Terugkoppeling antwoord gemeente i.v.m. naam

5-2-16

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
23 Suzanne Verstuurt Jong en oud 
24 Nike Informeert of Richard in MR blijft 
25 Els Vermeldt in weekoverzicht mogelijkheid kandidaat 

stelling MR (team)
26 Els Stelt brief op voor een ev. Onderbouw kandidaat 

binnen MR (ouder)
27 Maarten Informeert MR betr. Veiligheid + gelden MR etentje
28 Nike Agenderen gedragen gedrag zodra Monique 

nieuws heeft
29 Nike Ondertekening instemming formatie en 

studiedagen
30 Nike Mailen standpunt MR tav intekenen 

driehoeksgesprekken en gebruik mijn album
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. 


