
Notulen MR Vergadering 30 september 2014 

Aanwezig:  
Lianne Weistra (teamgeleding Architect, tevens voorzitter), Marjan van Gelder (oudergeleding 
Architect, tevens notulist), Rosemarijn van Caspel (teamgeleding Montessori Buiten), Muriel Issa 
(teamgeleding Architect), Remco Keijser (oudergeleding Architect), Valentijn van Horn 
(oudergeleding Montessori Buiten) 
 
1) Notulen vergadering 26/08/2014: worden goedgekeurd. 
 
2) Jaarplan en schoolgids (beide scholen): worden goedgekeurd. 
Architect:  bij het concept staat voorlopig advies in groep 6 bij midden schooljaar, dit moet einde  
schooljaar zijn. 
 
3) Balans Tussenschoolse Opvang (TSO=overblijf) 2013-2014: wordt goedgekeurd. 
 
4) Ouderraad (OR), verantwoording 2013-2014 en begroting 2014-2015: worden goedgekeurd. 
In de ouderbijdrage 2014-2015 zit een bedrag per leerling (€ 1,41) begroot wat bestemd is voor  
het mee financieren van een ouderportal (systeem digitale communicatie met ouders). Kanttekening  
is of dit mee gefinancierd dient te worden door ouders zelf.  Gekozen is om de ouders hierover in de  
nieuwsbrief te informeren. Eventuele reacties daarop worden gepeild.  
 
5) Plan van Aanpak Architect 
Architect: schematisch in een plan van aanpak staat wanneer welk onderdeel van de school dit 
schooljaar behandeld wordt inclusief vervolg. Doel: in september 2015 weer een basisarrangement 
van de Onderwijsinspectie. Afspraak met BMC (vanuit gemeente) voor advies.  
 
6) Schoolontwikkelingen inclusief procedure directeur  
Architect: er valt een grote noodzakelijke slag te maken. Ouders worden in de nieuwsbrief van 1 
oktober 2014 op de hoogte gebracht van het zwakke arrangement van de Architect naar aanleiding 
van de inspectie in juni 2014. Er komt tijdelijk extra ondersteuning voor de interne begeleiding. 
 
Montessori Buiten: rustige situatie. Het gaat goed. 
 
Voor de functie van directeur zijn er 4 aanmeldingen intern vanuit de ASG binnengekomen. Hiervan 
acht het bestuur 1 kandidaat geschikt (benoembaar). Om als school (Architect + Montessori Buiten) 
een keuze te hebben wordt de vacature voor directeur nu ook extern uitgezet waarop gereageerd 
kan worden tot medio oktober. Verwachte planning is dat de gesprekken in oktober/november 
plaatsvinden (inclusief consultatie BAC waarin vanuit de MR Lianne en Remco zitting hebben), start 
aanstelling gewenst per januari of februari 2015). 
        
7) Planning volgende MR vergaderingen schooljaar 2014-2015 
Dinsdag: 18 november 2014, 6 januari 2015, 3 maart 2015, 26 mei 2015 en 16 juni 2015. 
Afvaardiging naar de CMR: Lianne Weistra. Afvaardiging naar de GMR: Remco Keijser. 
 
8) W.v.t.t.k.:  geen 
 
Eerstvolgende vergadering: dinsdag 18 november 2014, van 19.00-20.30 uur, locatie: Architect  
 


