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MR vergadering 15 maart 2017 
 
Aanwezig: Jeroen (voorzitter), Arne (notulen), Marieke, Anouk, Willeke, Karin 
 
Notulen vorige vergadering 
Notulen vorige vergadering worden vastgesteld. 
 
Mededelingen Willeke 

- De ruimte voor 0,5 FTE voor RT kan nog niet ingevuld worden, gezien de krimp 
binnen SKOSS. 

 
Begroting 2017 
Willeke licht het vaststellen van de begroting toe.  

- Kleine aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van het overleg met Jolanda 
Willemars en het SKOSS. 

- De begroting valt binnen de marge van 3%.  
De begroting is door de MR goedgekeurd. 
 
Communicatieplan 
Het ouderportaal va ParnasSys wordt in mei 2018 stichting breed opengesteld voor 
ouders. De Montessorischool gaat zelf nog bepalen welke gegevens beschikbaar worden 
gesteld aan ouders. 
 
De oudergeleding van de MR wordt betrokken in het gesprek over welke gegevens 
wel/niet worden opengesteld via ouderportaal van ParnasSys. 
 
Pilot Snappet 
De school gaat waarschijnlijk een pilot uitvoeren met Snappet. Het gaat om een digitaal 
leermiddel ter vervanging van de werkboeken. Een aantal leerkrachten gaat ook op een 
andere school kijken hoe het werkt en wat de ervaringen zijn. Willeke en Rosanne 
maken de kosten inzichtelijk voor het SKOSS. De school krijgt hiervoor ook een nieuw 
WiFi netwerk. 
 
Incidenten op school 
De MR informeert bij Willeke op welke wijze de school met incidenten omgaat. Willeke 
geeft hierop een toelichting. Ernstiger valpartijen, pesterijen e.d. worden door de school 
geregistreerd en afgehandeld. Ouders worden hierin altijd geïnformeerd en betrokken. 
De MR is tevreden met de uitleg van Willeke. 
 
Communicatieplan 
Willeke geeft een toelichting op de veranderingen die zijn ingezet op het gebied van 
communicatie. De meeste acties uit het jaarplan zijn afgerond, zoals website, rapporten, 
gesprekken e.d. De inzet van het ouder-kind gesprek wordt nog binnen het team 
besproken. 
 
MR 

- Binnenkort wordt de MR-cursus gehouden. Jeroen zal daar naar toe gaan. 
- Arne zal na de zomer stoppen met de MR. Voor deze functie zal een verkiezing 

worden uitgeschreven. Oudergeleding pakt dit op. 
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- Daleen zal de MR-functie van Rosanne overnemen. 
 
 
WVTTK 

- Er wordt nog gesproken over een evenement aan het einde van het jaar. MR zal 
hierover contact opnemen met OC. 

 
Volgende vergadering 
Woensdag 17 mei 2017 om 20.00 uur 


