
Notulen MR Vergadering 19 mei 2015 

Aanwezig: Lianne Weistra (teamgeleding Montessori Buiten, tevens voorzitter), Marjan van Gelder 
(oudergeleding Architect, tevens notulist), Muriel Issa (teamgeleding Architect), Remco Keijser 
(oudergeleding Architect), Valentijn van Horn (oudergeleding Montessori Buiten), Rosemarijn van 
Caspel (teamgeleding Montessori Buiten), Froukje Mulder (directeur van beide scholen) 
 
1) Notulen vergadering 03/03/2015: worden goedgekeurd. 
 
2) Actief ouderschap 
Architect: Wensen- en verwachtingenavond 29 april jl. goed verlopen. Interessant en 
aanknopingspunten voor toekomst.  
M Buiten: Wensen- en verwachtingenavond vindt dinsdag 9 juni aanstaande plaats.  
 
3) Personeel: Paul Stubbé is per 1 mei jl. niet meer structureel werkzaam voor De Architect en M 
Buiten. Froukje heeft de afgelopen maanden de zaken en taken overgenomen en gaat van daaruit 
door. Pine, locatieleider Architect, wordt adjunct directeur van De Architect en M Buiten, inclusief 
akkoord MR. Juf Meridith gaat per 1 augustus aanstaande de Architect verlaten.   
Juf Manuela (M Buiten) blijft in ieder geval voorlopig. Lianne, locatieleider, gaat M Buiten verlaten. 
Zij gaat een nieuwe uitdaging aan met het opzetten van een school in nieuwbouwwijk Nobelhorst.  
 
3) MR: De zittingsperioden van Remco en Marjan zitten er bijna op. Er worden in het najaar nieuwe  
verkiezingen gehouden. Remco overweegt nog zich opnieuw verkiesbaar te stellen.  
Marjan gaat zich in principe niet opnieuw verkiesbaar stellen. 
Lianne moet per augustus vervangen worden in de MR (door omstandigheden nu van M Buiten, 
maar moet vervangen worden door lid van team Architect). Tevens zal er dus ook een nieuwe MR 
voorzitter gekozen moeten worden.  
  
5) Schoolontwikkelingen 
Architect: 5 maart heeft een tussentijds kwaliteitsonderzoek (TKO) plaatsgevonden door 
onderwijsinspectie. Uitslag grotendeels voldoende. Nog geen basisarrangement met name door in 
afwachting zijn van eindopbrengsten groep 8. 
Montessori Buiten: 9 juni bezoek onderwijsinspectie.  Er wordt een definitief oordeel opgemaakt. 
Het ziet er positief uit (mede door nog officieuze eindopbrengsten groep 8) 
De teams van beide scholen werken intensief en enthousiast aan hun (eigen) verbeteringstraject. 
 
6) CMR/GMR: Beide scholen houden het basismodel aan voor het invullen van de werkuren vanuit 
de nieuwe CAO. Doel is een betere verspreiding van de werkdruk over de potentieel beschikbare tijd. 
 
Vraag aan ASG (CMR/GMR): bij het adviseren voor het VO zijn nieuwe richtlijnen opgesteld.  
Zijn de oude richtlijnen daadwerkelijk geheel komen te vervallen? Is nog niet officieel vernomen. 
 
7) Rondvraag/W.V.T.T.K. 
Uitleg functie Pine m.b.t. M Buiten: Pine is locatieleider van de Architect (nieuwe schooljaar Adjunct 
Directeur, ook van M Buiten). Daarnaast ook Regisseur Brede School. In ieder geval heeft 
laatstgenoemde functie ook betrekking op M Buiten. In de communicatie moet dit beter naar voren 
komen om miscommunicatie te voorkomen. 
 
Geen entreetoets groep 7. LVS-toetsen vormen de basis en leidraad wat betreft toetsen (en advies). 
 
Eerstvolgende vergadering: DONDERDAG 11->18 juni 2015, 19.00-20.30 uur, locatie: De Architect 


