
Notulen MR-Vergadering 07-03-2017 19:00-19:30: 
Aanwezig: Els, Patrick, Peter, Remco, Sietske en Anita 
Notulist: Remco Keijser. 
 
UPDATE VERHUIZING MONTESSORISCHOOL BUITEN NAAR DE BOMMELSTEIN (2017-2018): 
Montessorischool Buiten verhuist volgend schooljaar naar een nieuwe locatie, namelijk naar de 
school ‘De Bommelstein’.  In het oorspronkelijk plan zou Montessorischool  Buiten een gedeelte 
van de bovenste verdieping bezetten. 
 
Sietske: Montessorischool Buiten is niet tevreden over nieuwe locatie (schooljaar 2017-

2018). 
Het team heeft een brief opgesteld aan Hans Vlierbos, dit heeft ertoe geleid dat de 
hele verdieping van de Montessorischool Buiten is. Montessorischool Buiten is 
tevreden met dit besluit. Hanneke is tot aan de verhuizing de locatie leidster. 

 
OPENINGSTIJDEN MONTESSORISCHOOL BUITEN: 
Verzoek van het team van Montessorischool Buiten om de deur om 08:20 te openen in plaats van 
08:15. 
 
Sietske: Opening Montessorischool Buiten blijft komend schooljaar 2017-2018 08:15, dit 

omdat er al genoeg veranderingen zijn/komen, dit na advies Peter. 
Patrick: Op tijd openen om 08:20 is belangrijk voor ouders en BSO’s. 

Het komt soms voor dat De Architect niet om 08:20 de deuren opent. 
 
CMR VERGADERING: 
Sietske en Anita zullen naar de vergadering gaan van 15 maart 2017 19:30-21:00, locatie: De 
Bommelstein. 
 
TSO MONTESSORISCHOOL BUITEN: 
Montessorischool Buiten begint met een TSO. 
Peter:  TSO bijdrage is vrijwillig op de Montessorischool Buiten. 
  Froukje heeft dit per email gestuurd aan de ouders. 
  Dit kan leiden tot financiële gevolgen. 
 
STATUS INGEBRACHTE STUKKEN: 
Formatieplan: Niet aanwezig. 
Zorgplan:  Oude versie 2014-2015. 
  MR vraagt na bij Froukje of dit de meest recente versie is. 
Citoanalyse: Froukje neemt dit mee naar de overlegvergadering en geeft presentatie. 
 
TO DO’S: 
Reglementen en statuten moeten nog worden geschreven /aangepast (Anita/Els en Sietske). 
Stukken aanvragen:  Concept schoolgids volgend schooljaar. 
 
  



 

Notulen Overlegvergadering 07-03-2017 19:30-21:00: 
Aanwezig: Froukje, Els, Patrick, Peter, Remco, Sietske en Anita 
Notulist Remco Keijser. 
 
CITO ANALYSE: 
CITO analyse  (1ste van 2017), 
Froukje: Heeft een duidelijke presentatie gegeven “dwarsdoorsnede vakgebieden”. 

Hierbij heeft Froukje een aantal onderdelen besproken die de aandacht nodig 
hebben: 

 
De Architect: 
Aandachtspunt is groep 5, deze heeft een behoorlijke dip bij rekenen en begrijpend 
lezen. Een oorzaak kan zijn dat er geen continuïteit is door wisseling en ziekte 
leerkracht. Froukje zal er voor zorgen dat de continuïteit weer wordt gewaarborgd. 

 
  Montessorischool Buiten: 

Deze analyses zijn niet geheel geschikt voor de kleinere groepen van 
Montessorischool Buiten. Bij de volgende CITO bespreking (2de van 2017), zal 
Froukje andere analyses presenteren die meer geschikt zijn voor kleinere groepen. 
De volgende punten hebben wel extra aandacht nodig, begrijpend lezen in groep 7 
en spelling in groep 3/4. 
 

 
INTERN BEGELEIDER: 
Froukje: Vacature voor De Architect. 
  Voor Montessorischool Buiten is dit nog niet duidelijk. 
 
FORMATIEPLAN SCHOOJAAR 2017-2018: 
Froukje: Het formatieplan was nog niet af. 

Voor 1 april een reactie van de MR, een extra MR/Overlegvergadering wordt 
hiervoor ingepland. 

 
ZORGPLAN: 
Froukje zal nakijken wat de laatste versie van het zorgplan is en deze aan de PMR voorleggen. 
 
TSO MONTESSORISCHOOL BUITEN: 
Froukje: Nog geen inschatting welke ouders betalen/niet betalen. 
  Moet in kaart worden gebracht en een dringend beroep op de ouders doen om te 
  betalen. Dit is lastig omdat het een vrijwillige bijdrage is. Gaat ten koste van een 
  ander “potje”. Moet worden besproken met het ASG Bestuur. 
 
ICT VOORZIENINGEN: 
Remco: Groep 6, Digibord al sinds half december stuk. 
Froukje: Komt op het actielijst van Froukje en Els (overleggen met Ricardo). 
 
  



RONDVRAAG: 
Status bredeschool: Hier komen we op terug als discussiepunt t.z.t. 
Froukje: Kritische MR wordt gewaardeerd. 
 
VOLGENDE VERGADERING: 
Dinsdag 28 Maart, locatie: Montessorischool Buiten (19:00-21:00) 


