Vergadering 12 december 2016
Aanwezig: Jennifer ( voorzitter ), Maartje, Aartie, Machteld, Sterre, Riet, Maaike
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en mededelingen
Notulen vorige vergadering
Instemmingsverzoek voor de overgang van 2 naar 3 jaargroepen
Huishoudelijk reglement MR
Rondvraag, afspraken en afsluiting

1. Opening en mededelingen
Jennifer opent de vergadering.
2. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd.
3.Instemmingsverzoek voor de overgang van 2 naar 3 jaargroepen.
De OMS gaat volgend schooljaar ( 2017-2018 ) over naar het werken met 3 jaargroepen in
een klas. De MR stemt hiermee in.
Toelichting:
De overgang is zorgvuldig voorbereid. De leden van de MR hebben er vertrouwen in dat het
Montessori onderwijs beter tot zijn recht komt door het werken met drie jaargroepen in een
klas. Er kan goed worden ingegaan op de individuele behoeften van de leerlingen en het
leren van en met elkaar wordt gestimuleerd. Ook de sociale ontwikkeling wordt
gestimuleerd, doordat de kinderen verschillende rollen aannemen. Ze ervaren hoe het is om
de jongste, de middelste en de oudste te zijn.
De OMS heeft het afgelopen jaar verschillende mogelijkheden geboden aan ouders om
vragen te stellen en eventuele zorgen te uiten. Er zijn een aantal ouderavonden geweest en
ouders kunnen in de klassen komen kijken. Van deze laatste mogelijkheid is nog geen
gebruik gemaakt. Een aantal ouders hebben nog zorgen. Deze zorgen hebben voornamelijk
te maken met angst voor verandering van sfeer in de groepen en de vraag of leerkrachten
voldoende vaardigheden bezitten om aan drie jaargroepen tegelijk les te geven.
Ook zijn er zorgen bij een aantal overblijfouders. Zij zien tijdens de overblijf zorgelijk gedrag
en vragen zich af of jongere kinderen hier de dupe van worden, wanneer de
leeftijdsverschillen groter worden. Veel kinderen vertonen ander gedrag tijdens de overblijf,
dan dat ze in de klassen laten zien. Om de zorgen bij de overblijfmoeders weg te nemen en
een betere samenwerking tot stand te brengen is er een maandelijkse bordsessie voor de
overblijfmoeders georganiseerd. Hier zijn ook leerkrachten bij aanwezig.
De overblijfmoeders worden persoonlijk uitgenodigd om in de klassen te komen kijken en de
contacten te versterken.
De leden van de MR vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte worden gehouden van

de ontwikkelingen. Er komt een speciale nieuwsbrief over de overgang, de leerkrachten
geven ouders de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de oudergesprekken en in de
planning voor volgend schooljaar worden inloopochtenden gepland.
4. Huishoudelijk reglement
Maartje schrijft de definitieve versie van het huishoudelijk reglement.
5. Rondvraag, afspraken en afsluiting







De basiscursus van de MR vanuit STWT is al geweest in het begin van het
schooljaar. Nieuwe leden van de MR doen volgend jaar mee met de nieuwe
cursus.
Er komt een etentje voor nieuwe en oude MR leden: Aartie
Er komt een poster met foto’s en namen van de MR leden: Jennifer
Er verschijnt een aparte nieuwsbrief van de MR over de overgang naar 3
jaargroepen: Maartje
In de planning voor volgend schooljaar worden inloopochtenden gepland.

Punten om te bespreken tijdens de volgende vergadering:






Evaluatie overblijf
Time in / time out
Educatief partnerschap
Verschil uitslag CITO en adviezen ( Riet )
Subsidie ( Riet )

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017, om 19.00 uur.

