CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op donderdag 21
juni 2018, Domstad, Utrecht, aanvang 19.30 uur
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet iedereen hartelijk welkom, met name
het erelid Walther Kahn, Ingrid van der Neut en Els Mattijssen zijn vanuit het
bestuur afwezig. De agenda zoals die voorligt wordt vastgesteld.
2. Verslag ALV 1 februari 2018
De opmerking van Walther Kahn over de gevolgen voor de financiën van de
structuurwijziging worden meer expliciet in het verslag opgenomen: de financiële
structuur en uitwerking behoeven nadere aandacht en uitwerking; immers de
bedragen per sectie voor de leden verschillen nu. Dat maakt niet uit als iedere
sectie zijn eigen middelen mag behouden, maar wel als alles in een pot komt.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Mededelingen
a.
AVG: De NMV heeft maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG.
De privacyverklaring is op de site geplaatst.
b.
Website
Deze wordt up to date gemaakt. Technisch is alles klaar; nu volgt de
inhoud.
c.
NMV gaat weg bij VBS; de ambtelijk secretaris komt in dienst van de NMV,
voor 4 dagen in de week. Ook is er een nieuwe financiële dienstverlener;
deze gaat onder meer werken met automatische incasso. Er komt een
eigen kantoorruimte in Zoetermeer.
d.
Patrick Sins, lector vernieuwingsonderwijs, geeft een toelichting bij de
master leren en innoveren (welke officieel door de NMV is erkend). Zijn
verzoek is leerkrachten warm te maken voor deze master. Op basis van
eigen ideeën kan de student zelf de master vormgeven. Meer informatie is
te vinden op de website van Saxion. Tevens komt er een internationale
master researchclub om te kunnen delen met anderen, bijvoorbeeld op ME
congres in Sofia. Indien gewenst kan hier een infobijeenkomst over worden
georganiseerd.
Met het leren van leraren, hoe werkt dat nou eigenlijk? Wordt komend jaar
gestart. Verder wordt onderzoek naar burgerschapsvorming en brede
vorming gedaan.
De evaluatie van lectoraat was zeer positief.
Wie meer informatie wil, kan zich melden bij Patrick.
4. Statutenwijziging
De statutenwijziging behelst de formele omzetting van de verenigingsstructuur.
Een aantal dingen volgt hier dan nog uit, zoals financiën (contributies) en een
huishoudelijk reglement.
Voordat de ALV overgaat tot een vaststelling, kunnen eerst vragen worden
gesteld.
Waarom is het boekjaar een schooljaar en geen kalenderjaar? Hier heeft
het bestuur niet uitvoerig bij stil gestaan. Ooit is aangesloten bij het
schooljaar omdat meer praktisch is.
Wat is het verschil tussen leerkrachten en leraren? Het idee is alle vormen
die er zijn terug te laten komen. Ouders komen verder niet voor in
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statuten. Maar ze zouden wel een netwerk kunnen oprichten. Het gaat om
onderwijs en opvoeding, ouders hebben hier nadrukkelijk een rol in.
De ALV bepaalt uiteindelijk welke netwerken er komen, terwijl de
vereniging de erkenning verleent. Waarom is dat anders? De vereniging is
in dit verband het bestuur. Maar effectief is het hetzelfde.
Moet het MOC ook worden opgenomen in het huishoudelijk reglement om
discussies te voorkomen? Het MOC functioneert nu ook goed, de vraag is
dus of het moet. Op zich is het geen bezwaar. Als mogelijkheid wordt het
meegenomen. Hoewel artikel 24 in feite alles al regelt. Netwerken gaan
invulling geven aan het MOC. De vereniging is de baas van de netwerken.
28.1: moet een termijn van bijvoorbeeld vier maanden worden gesteld? In
het najaar worden de stukken gepresenteerd. In het huishoudelijk
reglement zou dit kunnen worden meegenomen.
Formulering 29: is dit taalkundig juist? Wordt bezien.

De ALV stemt unaniem in met de statutenwijziging Een en gaat nu nader worden
uitgewerkt.
5. Rondvraag en sluiting
Een school met een vve programma moet werken met een erkend
programma. Waarom kan montessori niet als zodanig worden erkend? In
Rotterdam zou er wel erkenning zijn. Kan het lectoraat dit niet
onderzoeken? Patrick Sins gaat hierover rechtstreeks door Liny Demandt
worden benaderd. Ook in Amsterdam heeft zo iets gespeeld; het wordt
nader uitgezocht.
MM: gaat aandacht besteden aan de nieuwe NMV. Mensen gaan meer
zichtbaar worden gemaakt. Ook leraren gaan meer in beeld worden
gebracht.
Onder dank wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.
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