
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 20-10-2015

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

1. Opening en mededelingen:

Er zijn geen mededelingen

2. Directiemededelingen:

Monique geeft aan dat zij met Cor Strijbosch en Richard van der Krift globaal de begroting 
heeft doorgenomen. Er is afgesproken dat Cor en Richard op de hoogte gehouden worden 
over de voortgang van de begroting.

3.   Accordering jaarverslag:
Els past het jaarverslag op twee punten aan, te weten: GMR – MR bijeenkomst en 
inloop/bezoekochtend. Over het laatste wordt ook navraag gedaan bij het MT. Zodra hier meer 
over bekend is wordt dit gecommuniceerd.

             Inloop/bezoekochtend:
De tekst in het jaarverslag is enigszins verwarrend, maar bij navraag bij Monique en Kim is 
hierover duidelijkheid ontstaan. Ik citeer uit een bericht van Els:
Er is in het begin gecommuniceerd: 8 kijkochtenden gesplitst in OB/MB en MB/BB, dus door 
het jaar heen 4 kijkochtenden voor 1/2/5/6 en hetzelfde voor de groepen 3/4/7/8.
Dit is anders begrepen door de roostermaker; deze dacht 8 ochtenden voor 1/2/5/6  én 8 
ochtenden voor 3/4/7/8! In totaal dus 16 kijkochtenden. 
Dit was echter in de jaarplanning, roostertechnisch niet weg te zetten!!
Vandaar dat nu het uiteindelijke resultaat is: 8 kijkochtenden voor alle klassen/de gehele 
school. Geen uitsplitsing dus. 

4. Quickstart: stand van zaken

Datum voor de Quickstart MZ staat gepland op 18-11-2015 om 20.30 uur. Els doet Dennis 
Lindelauf het verzoek om eerder te starten en vraagt tevens hoelang de workshop zal duren. 
Zodra dit bekend is, wordt de MR op de hoogte gesteld.  Francien stuurt onze vragen, die wij 
graag aan de orde willen laten komen in de workshop, door aan Dennis Lindelauf.
Patricia stuurt de link door i.v.m. de onderwerpen voor een betere MR

5. Sharepoint (Digitaal Archief MR)
Cor Strijbosch zal een dropbox installeren en de leden van de MR hiervoor uit nodigen. Zodat 
deze toegang krijgen tot deze box.

6. Geld MR-OR
Binnen de GMR is afgesproken dat er geen vaste afdracht meer hoeft plaats te vinden aan de 
OR, in de vorm zoals dat gewend was. MSE wil zich conformeren aan deze afspraak. Onze 
MR wacht nog wel even het officiële bericht, hieromtrent, van het SKBO-bestuur af. Daarna 
nemen Richard en Els contact op met de penningmeester van de OR om uitleg te geven 
omtrent de geldstroom MR-OR. Als idee wordt geopperd dat aan het einde van het schooljaar 
de MR bekijkt wat er nog in kas zit en of hiervan een deel wordt overgemaakt naar de OR.

7. Mededelingen OR - MR.  



Geen mededelingen                 

8. Mededelingen GMR
Niké neemt contact op met Suzanne hoe wij in de toekomst geïnformeerd gaan worden vanuit 
de GMR

9. Stukje voor in 't Elzend
Francien en Els zorgen, in de eerstvolgende editie van het ’t Elzend (=17 nov.), voor een info-
stukje van de MR.

10. Rondvraag

ACTIES
evaluatie bidons
deelname avondvierdaagse

Nike brief naar OPR betr. passend onderwijs
Francien, Patricia invullen quickstart MR scan
Nike informeren uitsluitsel jaarlijkse financiële bijdrage naar OR
Francien opstellen jaarplanning
Els contact opnemen met Paul van Lent ivm voortgang 

Quickstart + communiceren tijdspad


