
Notulen MR Overlegvergadering 2 februari 2016 

Aanwezig: Muriel Issa (teamgeleding Architect) Remco Keijser (oudergeleding Architect), Anita van de Plasse 
(teamgeleding Architect), Marjan van Gelder (oudergeleding Architect, tevens secretaris en notulist), 
Valentijn van Horn (oudergeleding Montessori Buiten), Pine Schuurmans (adjunct directeur van beide 
scholen, vervanging Froukje) 
Afwezig: Froukje Mulder (directeur van beide scholen) met kennisgeving 
 
1) Notulen vergadering 03/11/2015: nog ter goedkeuring (in vergadering van 22 maart 2016) 
 
2) Professionalisering MR 
Sietske Boonstra wordt het nieuwe MR lid (teamgeleding Montessori Buiten). 
Statuten (door directie aan te leveren) en reglement (door MR zelf op te maken), de jaarplanning 
en verdere taakverdeling worden op de vergadering van 8 maart doorgenomen. 
Valentijn verzoekt om een emailadres bij de ASG voor de oudergeleding van de MR. 
 
3a) Schoolontwikkeling Architect 
Definitieve rapportage onderwijsinspectie (gelijk aan concept). De dip in het onderwijs proces zit met name 
in de middenbouw, maar gehele school verdient aandacht. De kwaliteitsafdeling van de ASG is erbij 
betrokken. Bij de MR heerst een oprechte kritische blik: de in te zetten inspanningen / activiteiten 
onduidelijk, niet samenhangend en niet doelgericht? Analyses en onderzoeken worden volop gedaan, MR 
vindt het nu tijd voor actie en handelen. Er is nu weer bijna een schooljaar in aanpak-technisch opzicht 
voorbij. Het duurt (te) lang. 
 
Wat doet de ASG, de clusterdirecteur en de directie met het zorgen voor en borgen van de 
onderwijskwaliteit op de Architect? Want er is nu een fragiel basisarrangement met een wankel verleden. 
Eerder al terugval geweest (van basis in 2012 naar zwak in 2014). Nu moet de basisstatus echt verstevigd 
worden. Keuzes en beslissingen in het verleden doen de wenkbrauwen keer op keer fronsen. ASG en de 
directie moet bovenop de Architect blijven zitten voor de toekomst van de leerlingen en de school zelf. 
 
3b) Schoolontwikkeling Montessori Buiten 
- Probleem met planning van pauze leerkrachten door continurooster. Meerdere oplossingen.  

Eerst enquête en dan indien nodig informatieavond is het advies van de MR. 
- Montessori Buiten behoort OOK tot de ASG Montessori Community. Helaas niet zo gecommuniceerd 

in de pers. 
- Het etiket van de NMV is nog niet binnen. NMV is onduidelijk/in ontwikkeling? De Almeerse 

Montessorischolen overdenken de situatie. 
- Wie zorgt voor de IT op de Montessori Buiten na vertrek Merel (bv. website)? Nog geen antwoord, 

eventuele mogelijkheden geopteerd. 
 
7) Rondvraag/Wat verder ter tafel komt: 
- Deelname arbotraining directie: besloten  
 
Volgende MR vergadering (MR intern): dinsdag 8 maart 2016 (19:00-20:30 uur, Locatie M Buiten) 
Volgende overlegvergadering met de directie: dinsdag 22 maart 2016 (19:00-20:30 uur, Locatie M Buiten) 
 


