Montessori Ouderraad

Datum: 27 oktober 2021
1) Opening 19:30 en welkom:
Aanwezig: MH, JvdV, DW, GM,HB
Met kennisgeving afwezig: CH
2) Mededelingen/ aanvullingen op agenda:
School is in voorbereiding voorlichting week 22 november voor kennismaking/scholenmarkt.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden hebben inmiddels doelen: twee havo klassen extra, begeleiders
studiecentrum (1,6 fte) via KWT/Corona achterstanden klas aangestuurd door mentoren. Tussenuren van docenten
worden gebruikt voor ondersteuning.
Ouderberoepen speeddate: enthousiaste terugkoppeling.
Twee visitaties nog in 2021/22: Cultuur profiel/VCPS en VMO. Werkgroep Visie om te praten over de karakteristieken
van het Montessori onderwijs , betekenis en hoe vinden we dat terug.
Bij de ouderraad zijn er nieuw aanmeldingen voor deelname binnengekomen, afwezigheid heden van de nieuwe
leden onbekend. Wenselijk is 7 leden met de juiste verdeling Havo/VWO versus klassen. Frequentie 5/6 keer per jaar
bijeenkomst houden.
LHBTI groep is langs de mentoren geweest voor uitleg van doel van de groep. In behoeftevoorziening van praten.
3) Ingekomen post/mail/berichten/opmerkingen:
Zorg aansluiting mentoren met bestaande zorgplannen in het nieuwe schooljaar. Terugkoppeling duurt te lang en
afstemming/overdracht met nieuwe mentoren verloopt niet wenselijk (overdracht).
Het IOT heeft in relatie daartoe een niet volledige personele bezetting.
4) Mededelingen vanuit Montessori school(leiding)
Locatie Semmelweis – Beschikbaarheid Tamarisk lokalen neemt per jaar met één klas af. Alternatief gekozen voor
Semmelweis, gebouw was destijds gereed voor gebruik. Locatie GSV/Hora Siccema is voor de komende jaren nog
geen optie. De Wethouder is inmiddels op bezoek geweest om deze problematiek te bespreken.
Oplossing: reizen blijft maar met mogelijkheden met pendelbussen(ook gezien het weer). Gebouwen zijn van de
gemeente, scholen hebben diverse besturen waardoor er veel overleg nodig is.
Ondernomen acties: handtekeningen zijn verzameld door ouders, MR.
Ouderraad biedt aan om mee te denken, ideeën mailen naar: Henri Boer.
Zermelo is het nieuwe planningssysteem kan mede niet optimaal gemaakt worden gezien de bestaande reis
afstanden.
5) Mededelingen uit de deelgroep medezeggenschapsraad en leerlingenraad.
Geen (MR wil graag de notulen ontvangen)
6) Verbeterpunten communicatie intern en extern
Er is geen vast Communicatie team, behoeft altijd aandacht.
7) Maandbulletin voor ouders (Nieuwsbrief):

8) Toegevoegde punten (extra agendapunten, lopende zaken en onderwerpen afhankelijk van de periode en
jaarplanning):
- helder definiëren rol ouderraad ?
- inzet klassenouders?

9) Afsluiting
Nieuwe datum Ouderraad woensdag 15 december 2021.

ouderraad.helperbrink@o2g2.nl

Bij Tamarisk. Per jaar hebben wij een lokaal minder. Mogelijkheden nemen niet af. We zouden graag alle 8 lokalen
willen.
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