VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en tijd: donderdag 19 november 2020, 19.30 – 21.30 uur (‘inloop’ vanaf 19:15 uur)
Locatie: ONLINE
Alle stukken zijn te vinden op https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/ onder
het kopje ALV 19 november 2020
Agenda:
1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen
A. De voorzitter, Floor Vermeulen, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het
bijzonder Jaap de Brouwer. De agenda wordt vastgesteld. Hij heeft een aantal
mededelingen.
B. Het NMV-bestuur heeft goede sessies over communicatie gehad, zowel de interne als
de externe. Dit zal op goed moment terugkeren.
C. MOC: de notitie over de ideeën over de toekomst van het MOC worden in de
netwerken besproken; dit kan leiden tot aanpassing van de statuten.
D. In de statuten staat de kascommissie vermeld; van de accountant hoeft er geen
kascommissie te zijn, in de volgende versie van de statuten wordt dit aangepast (en
wordt voorgelegd aan de ALV ter goedkeuring).
E. Benno Breeuwer: in Almere komt er een montessoricampus 0-18. Meer informatie is
te vinden op www.montessorilyceum flevoland.nl.

2. Onder leiding van Jaap de Brouwer, co-auteur van het boek Perspectieven op Montessori en
verbonden aan het Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, gaan de deelnemers aan de ALV met
elkaar in gesprek over hun perspectieven op montessori-onderwijs.
A. Vragen en opmerkingen die ter afronding van deze gesprekken naar voren
kwamen:
-

In hoeverre is het perspectief van voortgezet montessori onderwijs
meegenomen? Zou dit een heel ander perspectief zijn?

-

Welke perspectief heeft de NMV als vereniging en hoe dragen we dit uit?

-

Het is boeiend en inspirerend hierover met elkaar in gesprek te blijven. We
zouden dit vaker moeten doen om op die manier ons montessorionderwijs in
‘vorm’ te houden.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2019 en verslag
informatiebijeenkomst 4 juni 2020; ter vaststelling
A. De verslagen worden vastgesteld

4. Jaarverslag en-rekening 2019 - 2020
a. Ter vaststelling en decharge bestuur.
A. De penningmeester, Miguel Delcour, krijgt het woord. Als verwacht is er geld
over gebleven, dit komt ook door de coronacrises: veel bijeenkomsten zijn
niet doorgegaan; dit zal ook voor deel van het nieuwe boekjaar gaan gelden.
90% Van de geschatte inkomsten (contributies) waren opgenomen op de
begroting; maar alle scholen betalen en er komen meer scholen bij, waardoor
de inkomsten hoger zijn dan begroot en de reserve ook hierdoor toeneemt.
Er is nieuwe btw- wetgeving; dit kan consequenties voor de NMV hebben; er
ligt inmiddels een brief bij de belastingdienst: uitgangspunt voor de NMV is
niet btw-plichtig te zijn.
Ten aanzien van de bestemmingsreserves: het VMO-potje is leeg; het
publicatiefonds (een ‘schommelfonds’ waarin kosten en opbrengsten van
boeken tegen elkaar wegvallen) mag niet meer; daarom is deze reserve
vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve.
De vraag van de penningmeester is of de ALV, naast het instemmen met de
jaarrekening 2019-20, ook kan instemmen met het beleid rondom de
bestemmingsreserve, het afschaffen van de kascommissie, te regelen via de
statuten, waarin ook het MOC kan worden meegenomen.
B. Alle van Steenis: de reserve is hoog, kunnen we die terugbrengen door de
contributie te verlagen?
Penningmeester: we hebben ook continuïteit nodig, als de vereniging omvalt,
dan moeten de leden financieel bijspringen; hij wil daarom liever inzetten op
het uitvoeren van activiteiten, want dan lopen we ook terug in de reserve.
Voorzitter: ja, we gaan kijken naar de reserve en komen met voorstellen.
Alle van Steenis doet de suggestie meer geld te stoppen in de
professionalisering van vo-docenten (MSA heeft hier nu zelf in geïnvesteerd).
Jan Wouter Koning: het idee is alle gelden inhoudelijk te besteden; het
netwerk 12-18 wilde zelfs meer en dit is ook gehonoreerd in de begroting; de
risico’s moeten we wel in het oog houden; we gaan kijken wat we nog meer
kunnen doen.
Dineke de Korte: er zijn veel zaken binnen de NMV die moeten worden
geupdate, zou ook voor vo-cursussen kunnen gelden.
Benno Breeuwer: die cursussen vinden gretig aftrek, maar het zijn geen
opleidingen, ze staan zelfs niet in verhouding tot een opleiding.
Dineke de Korte: dan zouden we dat moeten aanvullen.
Alle van Steenis: heeft zelf een driejarig inductietraject opgezet en een
tweejarige master. In de Kenniskring professionalisering wordt gewerkt aan
de carrièrepaden van een docent en beroepsbeelden die hierbij horen; er
komt ook aandacht voor de opleiders (moeten opgeleid en gecertificeerd

worden).
Els Mattijssen: ook in het basisonderwijs is er een onderscheid tussen een
opleiding en een cursus.
Irma Pieper: benadrukt dat er eerst een gesprek komt over het MOC voordat
er besluiten vallen. De voorzitter beaamt dit.
C. De ALV stemt in met de jaarrekening 2019-20; het bestuur wordt
gedechargeerd. De ALV stemt ook in met het afschaffen van de
kascommissie (via de statuten, waarin ook wordt meegenomen, na akkoord
over het MOC, een statutenwijziging op dit punt).
b. Royementen; ter instemming. Afhankelijk van de omstandigheden wordt een aantal
leden wegens het niet betalen van contributie, ondanks aanmaningen hiertoe, voor
royement voorgedragen (de lijst ligt bij de ambtelijk secretaris ter inzage)
A. De ALV stemt in met het voorstel.
5. Begroting 2020 - 21
Ter vaststelling
A. Voorzitter: de begroting is hier reeds eerder besproken, maar toch staan we er nu
inhoudelijk nog even bij stil en wordt een en ander toegelicht.
Egbert de Jong: voor de volgende begroting komen we met een goed inhoudelijk
voorstel; de contributies worden daarin betrokken.
Voorzitter: ook gedurende het jaar is er ruimte voor het doen van voorstellen.
Egbert de Jong: rond communicatie is er veel gebeurd, nieuwe mensen zijn hierbij
betrokken. Er is meer aandacht voor social media en Montessorinet. Zoals eerder
gezegd is het bestuur bezig met een communicatietraject. Ook de netwerken worden
hierbij betrokken.
Els Mattijssen: met het lectoraat gaan we verder; de onderzoeksgroep van het
lectoraat is vrij toegankelijk. Er komt een audit voor leraren: hoe ben ik zelf met
montessori-onderwijs bezig. Een oudernetwerk wordt opgezet, zoals ook een cursus
voor ouders. Zijn er voorstellen, dan deze graag indienen via de betreffende
portefeuillehouder.
Joëlle de Groot: de opleiders ontwikkelen heel veel, bijvoorbeeld de opleiding 0-4 jaar,
werkplekcoach en een opleiding voor opleiders. Basisbekwaam loopt goed, maar
vakbekwaam blijft achter; het zou fijn als iedereen vakbekwaam wordt. Ze gaat graag
in gesprek met Alle van Steenis.
Jan Wouter Koning: de kenniskringen (Kantelen, Visitatie, Professionalisering,
Leiderschap, Internationalisering en Hoogbegaafdheid) lopen heel goed voor het
uitwisselen van ideeën en het verbinden. Er zijn twee soorten Kenniskringen: die men
zelf kan instellen of die via een opdracht van het netwerk worden ingesteld; dan is er
verenigingsgeld voor beschikbaar. Dit alles leidt tot grotere betrokkenheid; maar de
opbrengsten moeten ook opgevolgd worden in de scholen. Het idee van een

kenniskring kan ook van nut zijn voor het netwerk 0-12 (gaat worden uitgeschreven).
Inhoudelijk staat nu veel stil. Een boekje over zeggenschap is in voorbereiding.
Dineke de Korte: in het uitgebreide jaarverslag staat beschreven waar het netwerk
0-12 mee bezig is geweest. Op de rol staat een 24-uurs conferentie. Kenniskringen
zoals het netwerk 12-18 die kent, zouden ook voor het netwerk 0-12 interessant
kunnen zijn. Initiatieven vanuit de vereniging (NMV-bestuur) zijn het muziekakkoord
en Montessori Sports (het cursusaanbod wordt gecertificeerd). Martine Lammerts is
gestopt bij het MOC; met de netwerken wordt overlegd hoe hier mee verder te gaan.
Ook over andere zaken kan worden gesproken. Er wordt met een werkgroep in het
bestuur gewerkt aan een digitale bibliotheek waarin alle producten, cursussen,
boeken etc worden opgenomen; van daaruit wordt dan geïnventariseerd, wat in
aanmerking komt voor een update, een en ander in samenspraak met het betreffende
netwerk.
Penningmeester: de begroting is aangepast met alle wensen van de netwerken. Een
meerjarenbegroting van de netwerken van een jaar of twee, drie zou een goed ding
zijn om vooruit te kijken. Een meerjarenbegroting voor de NMV als geheel lijkt lastig,
anders dan een algemene doorkijk. Het MOC is opgenomen, maar we weten niet wat
dat gaat worden. De eerder genoemde 90 % opgenomen schatting van de contributie
inkomsten is nu 95 % geworden. De begroting heeft hierdoor meer (reële) ruimte
gekregen, een grotere ambitie is reeds opgenomen in deze begroting; vandaar dat
deze ook licht negatief is in uitkomst. Misschien is er meer te doen aan doorgaande
leerlijnen tussen de scholen in de diverse netwerken. Het is verder goed te weten dat
veel dingen zijn gedaan zonder dat er kosten voor in rekening zijn gebracht. Er is geld
om tussendoor ook wat te doen. Zelf een opleiding aanbieden doen we niet, want dan
zitten we direct met het btw-probleem. Het lectoraat, muziekakkoord en Montessori
Sport zijn voor de hele vereniging. Ook voor marketing is gereserveerd. We zouden
kunnen inzetten op 0-18, in ieder geval in MM.
Egbert de Jong: we gaan aan de slag met communicatie, maar nu eerst de
randvoorwaarden daarvoor regelen.
B. De ALV stelt de begroting 2020-21 vast.
6. Bestuurssamenstelling
Dineke de Korte (portefeuillehouder 0-12) en Jan Wouter Koning (portefeuillehouder 12-18)
zijn aftredend, herbenoembaar en worden als zodanig door het bestuur voorgedragen. Het
bestuur stelt voor beiden conform de voordracht te benoemen.
Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.
A. Dineke de Korte en Jan Wouter Koning worden unaniem gekozen en herbenoemd.
De voorzitter is blij dat we samen verder kunnen gaan.
7. Rondvraag en sluiting

A. Voorzitter: dankt Mirjam Stefels nogmaals voor haar werk voor Montessori Europe.
Mirjam Stefels: heeft het graag gedaan, het is tijd voor wat anders.
B. De voorzitter sluit de vergadering.

