
MR-vergadering Montessorischool Elzeneind   

Datum:   25-03-2019 

Aanwezig:  Els, Esther, Nike en Mirjam 

Afwezig:   Cor en Erik 

1. Opening en mededelingen; notulen van de vorige vergadering zijn nog niet bekend. 

2. Directiemededelingen 

Onderwerpen van Monique Smits:  

- SAAM &vatting MSE 2e periode 2018; teksten blijven nog erg onleesbaar 

voor met name de ouders, daar kan helaas weinig aan gedaan worden 

omdat school vast zit aan het format van SAAM. 

- Marap ll MSE 2018; geen opmerkingen 

- Monitorgesprek met directie SAAM had o.a. als onderwerp; dat de 

middentoets een goede indicatie is voor de eindtoets. Verder waren er 

alleen organisatorische zaken SAAM breed. 

- Nieuwe gewichtenregeling per augustus 2019; heeft voor onze school 

financieel bescheiden nadelige gevolgen. 

- Formatie 2019-2020; aantal groepen blijft hetzelfde en is goedgekeurd.  

- Nieuwe Inspectie indicatoren; er wordt binnen SAAM gewerkt aan een 

nieuw document waarin de scholen individueel moeten gaan aangeven 

wat de vervolg successen binnen maar ook vooral buiten hun school zijn. 

Als dit ‘zelf-evaluatie-document volledig is moet deze evaluatie in de 

toekomst misschien ook meegenomen gaan worden in het jaarplan. 

Deze verplichte zelfevaluatie komt ook terug in het gesprek met de 

inspecteur. 

- WerkverdelingsPlan; Team gaat vanaf  augustus 2019 meebeslissen over 

welke werkzaamheden er binnen de school uitgevoerd gaan worden en 

door wie. Dit is al besproken bij de vergadering van de OR omdat dit 

gevolgen kan hebben voor de activiteiten die zij ondersteunen met geld en 

vrijwilligers. Er kan dus bv; volgend schooljaar besloten worden door het 

team dat zij de Koningsspelen niet meer ondersteunen. Dan moet de OR 

beslissen of zij deze activiteit overneemt of dat hij komt te vervallen. 

- De jaarplanning schooljaar 2019/2020; wat nadelige zaken zijn; eindtoets 

groep 8 start dinsdag 14 april de dag na tweede Paasdag. Daarnaast valt 

Bevrijdingsdag niet in de meivakantie. De data vallen dit jaar dus wat 

‘ongunstig’.  



- Studiedagen schooljaar 2019/2020; 4 oktober is SAAM breed en staat dus 

vast maar verder zijn de studiedagen nog bespreekbaar. Monique gaat 

eerst naar het team en komt dan bij ons terug. 

 

Onderwerpen vanuit MR:  

-   

3. Notulen MR; nog niet ontvangen 

4. Notulen OR; geen bijzondere mededelingen 

5. Notulen GMR ; Cor zal deze plaatsen zodra hij ze heeft.(nr.57&66) 

6. Formatie instemming PMR; zoals boven aangegeven; goedgekeurd. 
 

7. Factsheet ter kennisname  
 

8. Statuten / reglement; de reservevergadering van 15 april zal geheel in het teken van 
      dit onderwerp staan. 
 
9. Overstappen van Dropbox naar OneDrive; Mirjam kan nog niet inloggen. 
 

10. Activiteitenlijst; (nr.61) Nike wacht nog steeds op antwoord. 
 

 
11. Stukje voor in ’t Elzend; Cor is daarmee bezig. Komt onder andere in te staan dat 

Esther en Mirjam naar cursus MR start zijn geweest. 

12. Rondvraag; verkiezingen nieuw lid oudergeleding volgende reguliere vergadering op  
      de agenda. 

 

Acties 

startdatum Nr. eigenaar Onderwerp einddatum √ 

 57 Cor Notulen op website plaatsen   

 61 Nike Navragen bij GMR: welke acties en overlegvormen staan 

er gepland met het OPR? 
  

      

      

      

 66 Cor Toestemming/machtiging vragen om notulen van GMR 

te downloaden en in te zien. 
  

 


