
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 29-06-2016

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: Zie bijlage

Sollicitatiecommissie: Er heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor de tijdelijke 
vervanging van de twee zwangere leerkrachten. Hiervoor zijn twee personen 
aangetrokken.
Aanvulling bidons: Afgesproken is met Claudia dat voor het komende schooljaar, 2016-
2017, opnieuw bidons van het SEC zullen worden uitgedeeld. Dit om het waterdrinken te 
blijven stimuleren
Gedragen gedrag: Op dit moment geen nieuws, maar zodra er informatie is zal deze 
worden medegedeeld
Instemming per blad: Verzoek vanuit de MR om per onderwerp één instemmingsblad te 
ondertekenen is door Monique geaccordeerd.
Toehoorder MR vanuit de onderbouw: Na overleg met Monique is een ieder akkoord met 
een toehoorder vanuit de onderbouw. De enige restrictie is dat deze pas mag 
plaatsnemen na de mededelingen vanuit de directie. Daarna is de vergadering openbaar.

3. Activiteitenlijst:
Afgeronde actiepunten (zie onderstaand schema):
1, 16, 29, 30, 

4. 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 verbetert kan worden.

5. Gedragen gedrag:
Dit onderwerp wordt opnieuw geagendeerd zodra er nieuws is vanuit de directie

6. Bidons: resultaten, evaluatie:
We hebben een telling gekregen vanuit de leerlingenraad waaruit blijkt dat er beperkt gebruik 
wordt gemaakt van de bidons. Voor het nieuwe schooljaar zullen opnieuw bidons worden 
uitgedeeld. Dit om het waterdrinken te blijven stimuleren

7. Definitief vaststellen vergaderdata MR 
Op de volgende data zullen de MR vergaderingen plaatsvinden:
20-09-2016 20.00 uur
07-11-2016 19.00 uur
14-12-2016 20.00 uur
09-02-2017 20.00 uur
03-04-2017 20.00 uur
23-05-2017 20.00 uur
28-06-2017 20.00 uur



Het etentje zal plaatsvinden op 14-03-2017. Details volgen. Het etentje vindt midden in het 
jaar plaats, daar er geen veranderingen plaatsvinden binnen de MR.

8.  Notulen GMR, evaluatie: hoe bevalt het gezamenlijk doornemen van de notulen?
De volledige MR is enthousiast en vindt dat het doornemen van de GMR notulen als vast 
onderdeel op de agenda moet blijven staan.

9 Notulen OR
Er is geen notulen ontvangen vanuit de OR. Er heeft tijdens de laatste OR vergadering een 
evaluatie plaatsgevonden van de verblufdag.

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

11. Rondvraag:
Richard zal Corine uit de onderbouw benaderen om als toehoorder deel te nemen aan een 
MR vergadering.

Nike informeert Monique over de factsheet. Deze moet aantrekkelijk en transparant zijn.
De factsheet komt op de eerstvolgende agenda.



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. 


