
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 10-12-2015

Aanwezig: Els Bardoel, Monique Smits, Cor Strijbosch, Richard van der Krift, Patricia van Boxtel

Afwezig met kennisgeving: Francien Pouwelsen, Nike Quekel

1. Opening en mededelingen
Er zijn er geen mededelingen.

2. Directiemededelingen:

- LeidRaad 2016-2017
MR heeft instemming verleend op LeidRaad 2016 - 2017. 
 

- Begroting
Cor en Richard hebben vanuit de MR het proces van de begroting gevolgd. Monique heeft 
de begroting toegelicht. De MR heeft instemming verleend op de begroting. 

- Macon 
In het schooljaar 2016 - 2017 maakt MSE een pas op de plaats. De borging van de 
vastgestelde ontwikkeling is van groot belang. Stilstand is geen teruguitgang. MR heeft 
instemming verleend.

- SEC inzet MSE
Vanaf januari zal er 4 x per week tussenschoolse sport plaatsvinden namelijk op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit zal georganiseerd worden door het SEC. Er 
is een 3 jarig mantelcontract afgesloten door SKBO breed zodat er gebruik gemaakt wordt 
van 50% korting op de personeelskosten.  

- SMS alert idee
Monique oppert het idee om een abonnement af te sluiten om ouders per sms te 
attenderen op activiteiten van school. Deelname geschiedt op vrijwillige basis. Zowel de 
MR als de OR staan positief tegenover het idee. De MR wil uitzoeken of dit wel het juiste 
middel is om ouders te informeren. Bovendien kan de MR dit middel ook gebruiken om de 
achterban te bereiken.

- Stavaza opstart ontwikkeling IKC
Er is een gesprek geweest tussen CvB's en directeuren van beide scholen. 17 december 
zal nogmaals een gesprek plaatsvinden met Edith van Montfort waarin de visie van het 
CvB besproken wordt. Medio januari vindt een gesprek plaats met beide kernteams die 
bestaan uit directeuren, boco's en IB-ers. De insteek is om te bekijken op welke manier er 
samenwerking mogelijk is op het gebied van organisatie, visie, beheer en inhoud van de 
scholen. 

3.   Activiteitenlijst
De openstaande activiteiten zijn doorgenomen en aangepast.  
 

4. Macon: instemming
Instemming is verleend. 



5. Quickstart
De trainers van het Quickstart team hebben de MR gecomplimenteerd. De betrokkenheid van 
de achterban en informatievoorziening is goed op orde. De trainers adviseren deze kwaliteit in 
de toekomst te handhaven.  

6. Communicatie GMR - MR 
Dit punt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.  

7. Mededelingen OR - MR
Het eten dat overblijft van het kerstdiner gaat dit jaar naar stichting "Eten over" in Oss. Deze 
stichting zorgt ervoor dat het eten terecht komt bij mensen die net niet in aanmerking komen 
voor de voedselbank. 

Els en Richard zullen met Mirjam Moerboom een gesprek plannen i.v.m. OR - MR gelden. 

8. Mededelingen GMR
19 januari is er een vergadering. De GMR nodigt de MR uit om kennis te maken en 
communicatie lijnen te verkorten. Wie heeft interesse om deze vergadering bij te wonen?
Tijd en plaats zullen later worden bekend gemaakt.

9. Stukje voor in 't Elzend
- MR mail/post: geen

10. Rondvraag
Geen. 



ACTIES
Evaluatie bidons
Deelname avondvierdaagse

Els, Richard Gesprek met Mirjam Moerboom i.v.m. OR-MR gelden
Nike Brief naar OPR betr. passend onderwijs
Nike Informeren uitsluitsel jaarlijkse financiële bijdrage naar OR
Cor Hoe ouders attenderen op schoolactiviteiten?


