
Notulen MR-vergadering Montessorischool Elzeneind 

Datum: 30-3-2016

Aanwezig: Francien Pouwelsen, Nike Quekel, Els Bardoel, Cor Strijbosch, Patricia van Boxtel, 
Monique Smits, Suzanne Jansen (GMR), Maarten Homminga (GMR)

Afwezig met kennisgeving: Richard van der Krift

1. Opening en mededelingen
Er zijn er geen mededelingen.

2. Directiemededelingen:

- Schoolpoort
29 maart heeft een gedeelte van het team de presentatie van Schoolpoort bijgewoond. 
Monique is toch aanwezig om Schoolpoort nader toe te lichten. In het Macon is reeds 
bepaald dat MSE gaat werken met een portfolio. Schoolpoort biedt MSE de mogelijkheid 
met een digitaal portfolio van het kind te gaan werken. Schoolpoort wil samen met 
maximaal 250 andere scholen een eerste stap zetten in gepersonaliseerd leren. 
Deelnemende scholen die op tijd instappen krijgen exclusief toegang tot een digitaal 
portfolio systeem dat met elkaar doorontwikkeld gaat worden. Bovendien omvat het 
systeem een ouder-, leerling- en schoolportaal, een gesloten 'social' en e-mail systeem, 
een cijferlijstmodule, een koppeling met Cito en een absentie registratie. Nike en Patricia 
waren ook aanwezig als MR ouders. Monique gaf aan dat het aanwezige team positief 
was om nu in te stappen in Schoolpoort. 

3. Activiteitenlijst
Vervallen actiepunten (zie onderstaand schema):
19

Nieuwe actiepunten:
23 Suzanne verstuurt informatie betreffende subsidieregeling Jong en Oud.
24 Nike informeert of Richard zijn 2e jaar binnen de MR voortzet.
25 Els vermeldt in het weekoverzicht de mogelijkheid kandidaatstelling MR (binnen het 

team).
26 Els stelt een brief op voor een eventuele onderbouw kandidaat binnen de MR (ouder).
27 Maarten Homminga (GMR) informeert de MR betreffende veiligheid in het kader van 

Passend Onderwijs + gelden MR etentje. 

4. Formatie
Agendapunt doorschuiven naar volgende vergadering.

5. MR cursus, terugkoppeling van Cor
Agendapunt doorschuiven naar volgende vergadering. 

6. MR Schooljaar 2016-2017
Huidige status aantal jaren MR lid: 
Cor :1e schooljaar
Richard :1e schooljaar
Patricia : 2e schooljaar
Nike : 3e schooljaar
Els : 5e schooljaar



Francien : 6e schooljaar

Francien neemt momenteel voor het zesde schooljaar zitting in de MR. Francien geeft aan dat 
ze MR lid blijft tenzij er een nieuwe kandidaten uit het team haar functie wil overnemen. In het 
weekoverzicht zal Els vermelden dat er de mogelijkheid bestaat je kandidaat te stellen voor de 
MR.

Nike neemt momenteel voor het derde schooljaar zitting in de MR. Nike geeft aan dat ze 
bereid is om eventueel plaats te maken voor een ouder van een onderbouw leerling 
aangezien binnen de MR alleen ouders van BB en MB leerlingen vertegenwoordigd zijn. 

Nike informeert Richard of hij zijn termijn wil verlengen.

7. Schoolpoort.nl, korte terugkoppeling
      De eerste 20 weken worden besteed om alle informatievelden te vullen. Monique geeft aan 

dat degenen die aanwezig waren tijdens de presentatie namens het team op 29 maart 
enthousiast waren om schoolpoort te gaan gebruiken. Als MR ouders zijn wij akkoord wat 
betreft de presentatie- en informatie portfolio. Graag zouden we nog verder betrokken willen 
worden wat de vorm van Schoolpoort betreft. 

8.  Gedragen gedrag
Agendapunt doorschuiven naar de volgende vergadering.

9.  Naam gebouw
Agendapunt doorschuiven naar de volgende vergadering. 

10.  Notulen GMR/bezoek GMR-leden
Suzanne licht de reeds schriftelijk gestelde vragen nader toe. Maarten Homminga (GMR) 
informeert de MR betreffende de veiligheid in het kader van Passend Onderwijs en de wijze 
waarop de verschillende MR-en  het jaarlijkse etentje financieren. 

11.  Notulen OR
Agendapunt doorschuiven naar de volgende vergadering. 

12.  Stukje voor in 't Elzend
Geen.

13 Rondvraag
Geen.  



Acties

nummer eigenaar onderwerp einddatum √

1 Evaluatie bidons

2 Deelname avondvierdaagse

13 Nike

Monique

Bespreken met Monique tav naam 
gebouw/Sterrenschool

Terugkoppeling antwoord gemeente i.v.m. naam

5-2-16

16 Nike Agenderen “hoe bevalt het bespreken van de GMR 
notulen tijdens de MR vergaderingen”

Juli 2016

17 Nike

Nike

Mailen Monique tav het structureel door ouders 
meelopen naar binnen in de ochtend

Evaluatie + eventuele vervolgacties

22-1-2016

18 Francien Navragen aan Claudia wanneer de evaluatie 
bidons in leerlingenraad geagendeerd kan worden

19 Nike Vragen mailen naar GMR 
20 Nike Versturen MR notulen naar GMR
21 Richard Plaatsen OR notulen in dropbox
23 Suzanne Verstuurt Jong en oud 
24 Nike Informeert of Richard 2e in MR blijft 
25 Els Vermeldt in weekoverzicht mogelijkheid kandidaat 

stelling MR (team)
26 Els Stelt brief op voor een ev. onderbouw kandidaat 

binnen MR (ouder)
27 Maarten Informeert MR betr. veiligheid + gelden MR etentje


