
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 07-11-2016

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

Afwezig met kennisgeving: Els Bardoel

1. Opening en mededelingen
Er zijn er geen mededelingen.

2. Directiemededelingen: 
a. Toelichting begroting
De begroting is op 12 oktober met Richard en Cor besproken. De begroting kent een positief 
resultaat van 18K. Er is extra budget opgenomen t.b.v. professionalisering en semibetaalde 
overblijf. De begroting is kort toegelicht. 

b. Interactieve schoolgids; 
Begin 2017 zal er een keuze gemaakt moeten worden voor een interactieve schoolagenda 
(instemming). Medio maart zal er een afweging gemaakt moeten worden over het wel of niet 
handhaven van de huidige schoolgidskalender (advies). 

c. Schoolpoort
Nike maakt een nieuwe afspraak met Suzanne om een presentatie te geven van de stavaza 
tot nu toe. Tijdens deze presentatie wordt MR ouders gevraagd naar suggesties t.a.v. zaken 
die voor ouders spelen. Tijdspad van Schoolpoort is besproken. Het streven is om vanaf de 
start van schooljaar 2017 - 2018 alleen nog (digitaal) via Schoolpoort te communiceren. 

d. Leerlingenraad
De leerlingenraad is voor het eerst bij elkaar geweest d.d. 10 oktober. De volgende 
leerlingenraad staat gepland op 12 december a.s. Zij verzorgen zelf de notulen.
De leerlingenraad bestaat uit: Esila MBC, Robin MBA, Mara OBA, Renske BBA, Laurijn BBB. 

e. Datum volgend overleg
Er is een extra vergadering gepland i.v.m. brandbrief. Deze betreft de veiligheid. De extra 
vergadering vindt plaats op 12 december 2017. 

3. Activiteitenlijst
Nieuwe activiteiten toegevoegd. 

4. Accordering jaarverslag           
I.v.m. de afwezigheid van Els wordt het accorderen van het jaarverslag doorgeschoven naar 
de volgende vergadering. Nike zal een paar wijzigingen doorgeven. 

5. Begroting: advies                                                                                                             
Begroting advies.

6. Stand van zaken: fusie SKBO-OOG: 
Geen nieuwe zaken. Wij blijven echter als MR stavaza informatief volgen per mail. 



7. Bespreken hoofdstuk 5 zakboek WMS
Els heeft hoofdstuk 5 uit het zakboek WMS voorbereid. Op deze manier blijft de MR op de 
hoogte van bevoegdheden, organisatie, rechten, plichten en taken. Cor zal in overleg met Els 
een nieuw hoofdstuk voorbereiden.

8. Zorggelden (n.a.v. stuk uit MR-tijdschrift)
Hoe lopen de zorggelden? Vragen vanuit de MR worden verzameld en Nike zal deze 
verzamelen om met Monique te bespreken. Ook kunnen vragen aan GMR kunnen gesteld 
worden. 

9. Besteding MR-gelden 
Els is afwezig; voorstel dit punt te verplaatsen naar een volgende vergadering. 

10. Factsheet: is het informatief voor ouders?
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. Het voorstel van de MR richting Monique is om 1 x per jaar een 
jaarverslag aan te houden en 1 x per jaar de vorm van factsheet.

11. Notulen GMR 15-09
De notulen van de GMR is zeer summier. Nike verstuurt vragen vanuit de MR naar de GMR 
hierover. 

12. Notulen OR
Er is nog geen notulen van de laatste OR vergadering. 

13. Stukje voor in het ’t Elzeneind
Cor en Francien verzorgen het stukje in 't Elzeneind.

14. Rondvraag: 
Patricia: stopt als MR lid. 



Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

28 Nike Agenderen gedragen gedrag zodra Monique 
nieuws heeft

33 Nike Mailen van de vragen nav de notulen van de GMR
34 Francien Agenderen: keuze maken interactieve schoolgids 

(instemming)
Januari 2017

35 Francien Agenderen: handhaven huidige schoolkalender? 
(advies)

Maart 2017

36 Nike Nieuwe afspraak presentatie Suzanne Schoolpoort
37 Nike Stukken worden ter informatie opgevraagd aan 

GMR
38 Francien Agenderen accorderen jaarverslag
39 Nike Doorgeven wijzigingen jaarverslag Els.


