
 

Notulen vergadering MR  

Datum:   5 november 2019 
  20:00-22:00 uur 
 
Aanwezig:  Ietje, Clemens, Bart, Marc S., Marc vdP., Thijs, Arjan, Ronald, Liza 
Afwezig:  Stephanie, Marjotta, Sandrine, Vanessa. 
 
Notulisten:  Liza en Clemens 
 
 

1. Opening, vaststelling agenda 
Gasten: Ouders Leona en Miriam, OR-lid Camilla, Trudy Verhoeff van Leefstijl 
Toevoeging: bereikbaarheid hulpdiensten  
 

2. Jaarvergadering (datum, overleg Camilla) 
Datum: wens was de jaarvergadering eerder in het jaar te houden. Tegenargumenten voor 
november: opkomst laag rond sint- en kerstperiode. Dit keer verplaatsen naar eind januari en 
volgend schooljaar begin schooljaar. OR moet verantwoording afleggen voor financiën, dus moet niet 
te laat. Borrel is afgeschaft om geen geld aan uit te geven, alleen geld naar kindactiviteiten.   
Camilla voegt nog toe dat het thema van de OR dit jaar mindfulness is. 
 
Besluit: de jaarvergadering wordt verplaatst naar 11 februari.  
Actie: Camilla en Ronald bespreken financiering borrel. 
 

3. Buitenspeelrooster bovenbouw 
Toelichting brief door ouders Leona en Mirian van twee kinderen uit groep 6. Elke dag gaat de 
bovenbouw pas om 12:30 naar buiten. Vier uur lang binnen zitten vinden zij erg lang. Het idee 
hierachter is de lange onafgebroken werktijd  die in het Montessorionderwijs belangrijk is, maar dat 
is maximaal drie uur. Na even pauze is er weer energie om door te werken.  
In de bovenbouwvergadering is de brief besproken. 
 
Voorstel: vanaf 1 januari  2020 krijgt de bovenbouw twee dagen per week ’s ochtends een pauze.  
Actie: Het ManagementTeam (MT) kijkt naar het voorstel. Er wordt gekeken of het 
buitenspeelrooster aangepast kan worden, zodat er niet met teveel klassen tegelijkertijd buiten 
gespeeld wordt. 
 

4. Jaarvergadering (invulling) 
Opzet van de avond: voorzitter OR en MR geven uitleg over de plannen en de financiën. Daarna is het 
gedeelte Leefstijl, een presentatie en workshop voor ouders door Trudy. 
Doel van de avond is ouders betrekken bij Leefstijl.  



We behandelen het thema: eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kinderen (d.m.v. Kruk-
idee). Trudy stuurt haar voorstel. We maken een poster om ouders te enthousiasmeren, daarop 
zetten we alle dilemma’s die we gaan behandelen.  
We maken een poster waarin we visueel maken waar de ouderbijdrage aan besteed wordt. 
 
Actie: Ronald denkt na of hij het jaarplan wil presenteren.  Volgende MR-vergadering definitieve 
invulling avond maken. 
 

5. Notulen 
Marc is met akkoord van iedereen voorzitter, met Bart als vicevoorzitter.  
 
Bijeenkomst straat  
Over een jaar met de zomervakantie wordt er geëvalueerd, maar niet per se duidelijk wat. Bezwaren 
door tegenstanders zijn: sociale veiligheid, bereikbaarheid hulpdiensten, dat het gedaan is voor de 
school en niet voor de buurt.  
Deze week is er een keuring geweest van de speeltoestellen, er zijn een aantal aanpassingen gedaan.  
 
Bereikbaarheid hulpdiensten 
De wettelijk vastgestelde 30 meter waarop een hulpdienst een locatie moet kunnen bereiken kan 
worden behaald, ook na het plaatsen van de plantenbakken. 
 
Social Schools 
Kátia heeft een groep voor de MR aangemaakt waarin MR-leden onderling kunnen communiceren. 
daarnaast is de MR als ‘persoon’ toegevoegd om de notulen uit naam van de MR naar de ouders te 
kunnen mailen.  
 
Acties: Liza mailt het wachtwoord van de MR naar alle leden. Ronald plant evaluatie Social Schools. 
 

6. Oudergeleding 
Ouders MR zijn bijeengekomen om thema’s waar zij aan willen werken te bespreken. We agenderen 
deze onderwerpen (zie mail Marc S.) en besteden er aandacht aan. 
Karakter van MR: vanuit eigenaarschap thema’s oppakken. 
Het wordt fijn gevonden dat Ronald bij de vergaderingen zit. Het kan wel tegenhouden om sommige 
onderwerpen te bespreken, daarom zal Ronald er soms niet bij zijn. 
Verzoek aan Clemens en Liza om ook secretariaatfunctie op zich te nemen.  
 
Actie: Clemens en Liza vragen Janneke naar het schema te bespreken onderwerpen. 
 

7. TSO-begroting 
Marc wil onderbouwing van de begroting. Begrotingen zijn besproken op het bestuursbureau.  
Begroting 14e montessori tekort door terugloop leerlingen. Op 1 november in heel Amsterdam 
ondercapaciteit aanmeldingen.  
Dit onderwerp komt nog veel terug. 
 
Besluit: Op 14 januari bespreken we uitkomst hiervan. 
Actie: Ronald en Marc maken een afspraak om TSO-begroting te bespreken.  
 

8. Privacybeleid 
Arjan voorgelegd aan Vita. 
OOadA noch de AVG schrijft verbod voor, wel terughoudendheid, eigen verantwoordelijkheid.  
Foto’s maken mag, publiceren niet. 
 



Besluit en actie: Arjan maakt voorstel voor regel AVG in school. 
 

9.  Portiersloge 
Plannen voor uitbouw 99, conciërgeruimte; wordt aan gewerkt door bestuur.– Ronald, David en 
Arjan zijn hier mee bezig. 
 

10. Rondvraag 
 
Arjan: idealiter zouden ouders vroeg in het jaar weten wanneer er uitjes e.d. zijn waarbij geholpen 
kan worden. Het zou fijn zijn als alles wat bekend is zo snel mogelijk gedeeld wordt, bijvoorbeeld via 
Social Schools. Op agenda volgende vergadering. 
Actie: volgende vergadering bespreken. 
 
Overzicht besluiten en acties 
 
Jaarvergadering (datum)  
Besluit: de jaarvergadering wordt verplaatst naar 28 januari.  
Actie: Camilla en Ronald bespreken financiering borrel. 
 
Buitenspeelrooster bovenbouw 
Besluit: vanaf 1 januari 2020 krijgt de bovenbouw 2 dagen per week een pauze ’s ochtends.  
Actie: Het ManagementTeam (MT) kijkt naar het voorstel. 
 
Jaarvergadering (invulling) 
Acties: Ronald denkt na of hij het jaarplan wil presenteren.  Volgende MR-vergadering definitieve 
invulling avond maken. 
 
Notulen 
Acties: Liza mailt het wachtwoord van de MR naar alle leden. Ronald plant evaluatie Social Schools. 
 
Oudergeleding 
Actie: Clemens en Liza vragen Janneke naar het schema te bespreken onderwerpen. 
 
TSO-begroting 
Actie: Ronald en Marc maken een afspraak om TSO-begroting te bespreken. Op 14 januari bespreken 
we de uitkomst hiervan. 
 
Privacybeleid 
Besluit en actie: Arjan maakt voorstel voor regel AVG in school. 
 
Overzicht ouderparticipatie in Social Schools 
Actie: volgende vergadering bespreken. 
 


