
  
 

  
 
  MR- Jaarverslag 2020-2021  
      
 
Medezeggenschapsraad Arnhemse Montessorischool 
   
Nicolaas Maesstraat 6 
 6814 LB Arnhem   
mr.ams@floresonderwijs.nl 

 
Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad van de Arnhemse Montessorischool. In dit 
verslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. 
Medezeggenschap is er voor en namens de leerlingen, de ouders en het personeel op school. Wilt u 
reageren of iets aan ons meedelen, dan kan dit via ons mailadres: mr.ams@floresonderwijs.nl 

Met vriendelijke groet, 

M. van de Geijn, voorzitter 

 

Algemeen 

De MR van de Arnhemse Montessorischool levert vanuit een kritisch-constructieve instelling een 
bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR doet dat door belangenbehartiging van ouders, 
leerlingen en personeel bij schoolzaken. Uitgangspunt daarbij is het algemene belang van de 
Arnhemse Montessorischool. De MR functioneert als kritische gesprekspartner en controlerend 
orgaan van de directeur. Ook heeft de MR een rol in de verdeling van de ouderbijdragen, in 
samenwerking met de StAM. 

De MR streeft ernaar een proactieve gespreks- en onderhandelingspartner te zijn voor alle 
belanghebbenden. Als vertegenwoordiger van de achterban – zonder last of ruggespraak – 
wil de MR voldoende informatie verwerven én verstrekken. Belangrijke verandering is dat in het 
begin van het schooljaar 2020-2021, de MR en het OKB (ouderklankbord) van elkaar losgekoppeld 
zijn, zodat de MR vanaf dat moment zich alleen nog op zijn primaire taken zal gaan richten. 

 
 

 



  
 

 

Samenstelling van de MR in het schooljaar 2020-2021 (OMR=oudergeleding; PMR = 
personeelsgeleding). 

Maurits van de Geijn (OMR, voorzitter) 

Rachel van Rijn (OMR) 

Annemiek Hilberink (OMR) 

Lotje Koers (OMR) 

Marion Hamers (PMR) 

Sanne Jaspers (PMR) 

Liesbeth de Wilde (PMR) 

Hans Grotenbreg (PMR, secretaris) 

 

 

Verkiezingen 

Afgelopen schooljaar zijn er verschillende posities voor zowel de ouders als het personeel in de MR. 
Bij de ouders zijn de volgende leden toegetreden: Annemiek Hilberink en Rachel van Rijn in 
September 2020 en Lotje Koers in December 2020. Bij het personeel is Marita van Zijl afgetreden aan 
het eind van schooljaar 2020- 2021 en heeft Liesbeth de Wilde plaats genomen in September 2021. 

 

Vergaderingen 

De MR heeft het afgelopen jaar 8 keer vergaderd over diverse onderwerpen. De MR heeft advies- en 
instemmingsrecht. De volgende onderwerpen zijn in de MR behandeld en goedgekeurd: 

- Jaarplan 

- Schoolplan        

- Begroting 

- Formatie(plan) 

- Zorgplan 

- StAM 

- MR-reglement 

- Inzet NPO-gelden 

 

Naast bovengenoemde instemmingen heeft de MR ook adviesbevoegdheid en heeft de MR actief 
meegedacht aan de volgende zaken: 



  
 

- Verkeerssituatie rondom de AMS 

- Corona: maatregelen en communicatie 

 

In de bijlage van dit jaarverslag vindt U de uitwerkingen en bevindingen van deze besproken punten. 

 

 

 

Notulen MR 

Vanaf September 2021 plaatst de MR plaatst na goedkeuring de notulen op de website van de AMS 
onder het hoofdstuk “MR” en een week voor de vergadering de agenda van de komende MR-
vergadering.  
 

Contact met de achterban 

De MR hecht veel belang aan contact met de achterban. Zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn van 
groot belang. Mede daarom zullen MR-zaken steeds beter naar U gecommuniceerd worden en kunt 
U dit terugvinden op de website van de AMS. 

Bijlage1. Overzicht behandelde onderwerpen, naar besluit en vergaderdatum. 

Onderwerp Instemming Advies Vergadering 
(notulen) 

Jaarplan 11-11 -‘20  2 
Schoolplan 19-04 -‘21 *Over het algemeen: Er staat veel info over de 

stichting Flores, zeker in verhouding met de AMS. 
Ook de algemene opzet komt ietwat afstandig en 
niet AMS-waardig over. Het lijkt meer op een 
“Flores”- document dan een typisch “AMS”-
document. 
De MR  in overleg met Atty gaan het document 
verbeteren. 
 

5 

Begroting 25-05 -‘21 De exploitatiebegroting is vastgesteld en 
goedgekeurd door de MR. 
 
*De begroting dient vanaf volgend schooljaar echt 
in het najaar te worden geagendeerd. 
*De voorzitter vraagt wel of de schoolpleinen 
(onderhoud/ renovatie) valt onder Flores of de 
gemeente Arnhem. Ook zal de StAM betrokken 
kunnen worden bij het onderhoud/ 
renovatie van de schoolpleinen. 
 

6 

Formatie(plan) 25-05 -‘21 De (P)MR stemt in met het formatieplan voor 
aankomend schooljaar, maar een ietwat 
ambitieuzere aanpak is gewenst.  

6 



  
 

Zorgplan 25-05 -‘21 Zorgplan is doorgeschoven naar nieuwe schooljaar 
’21-’22. 

6 

StAM 25-05 -‘21 *StAM richt zich op de verantwoording van de 
gelden naar de ouders toe. Zij maakt of voert 
daarbij geen beleid. Met name het waarborgen van 
de Montessori-identiteit is een belangrijk 
onderdeel. 
*Er is een kascommissie die jaarlijks de financien 
toetst. Deze kascommisie bestaat uit een 
afvaardiging van de MR. 
*De MR zal in de toekomst de StAM-aanvraag 
toetsen conform het eerder vastgestelde school-
jaarplan. 
 *De MR stemt in met de StAM-aanvraag voor dit 
moment, maar stelt wel de vraag aan de StAM of 
de spaarpot volgend jaar gebruikt mag/ kan 
worden voor evt. extra opleidingen. 
En wat is de visie van de StAM voor aankomende 
jaren m.b.t. de spaarpot? 
 

1, 2, 3 en 6 

MR-reglement 11-11 -‘20 De MR stemt in met het reeds gecompleteerde 
reglement. De directie kan het nu ondertekenen. 

1, 2 en 3 

Inzet NPO-
gelden 

045-07 -‘21 De MR heeft de inzet van de NPO-gelden getoetst 
aan onderstaande punten:  

• Zijn alle testscores van afgelopen 
schooljaar meegenomen in de analyse van 
aandachtspunten.  

*De HB-begeleiding ziet de MR het liefst 
structureel, dus ook na het wegvallen van de NPO-
gelden. Een deel van de HB-inzet wordt geregeld 
met 4 scholen in de wijk (= 0,075 FTE x 4 scholen). 
*De HB-specialist wordt structureel ingezet, ook na 
het wegvallen van de NPO-gelden. 
*Een weloverwogen verdeling van de NPO-gelden.  
*De inzet van de Co-teacher dient evenredig 
verdeeld te worden op basis van het aantal 
leerlingen per klas, waarbij wordt meegenomen dat 
de “nieuwe” OB-leerlingen geen achterstand 
kunnen hebben opgelopen als gevolg van Corona. 
*Er zal extra formatie worden ingezet voor zolang 
de NPO-gelden er zijn.  
Uitkomst is dat aanvraag NPO-gelden op 5 Juli 2021 
zijn goedgekeurd door DE MR. 
 
 

7 en 8 

    
 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2. Overzicht behandelde onderwerpen, naar advies en vergaderdatum. 

Onderwerp Advies Vergadering 
(notulen) 

Verkeerssituatie *De verkeerssituatie is een terugkerend 
onderwerp geweest bij de MR-
vergaderingen van afgelopen jaar. Op deze 
wijze probeert de MR constructief en 
proactief mee te denken naar oplossingen 
van eventuele problemen. 
*In het maandnieuws is een artikel 
verschenen door de MR met een oproep 
aan de ouders van de AMS. 
 

Vergadering 2, 3, 4, 
5, 6, ren 7. 

Corona Corona is afgelopen jaar tevens een 
onderwerp geweest binnen de MR-
vergaderingen. Hoe gaat de school om 
met Corona, de adviezen en de 
communicatie naar het personeel, 
leerlingen en ouders waren daarin 
onderwerpen van gesprek. 
Bevindingen van de tweede t.o.v. de 
eerste lockdown: 
*De bevindingen zijn positiever dan tijdens 
de eerste lockdown. 
* kinderen zijn meer aan het werk en zijn 
zichtbaarder. 
*De noodopvang is voller. 
* de noodopvang is prima geregeld en er 
zijn geen negatieve reacties gekomen 
vanuit de ouders van de AMS. 
*Het online-werken is goed georganiseerd 
* De reacties op de tweede enquête zijn 
positief.  
 
 

Vergadering 2 en 4 

   
 


