AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en tijd: donderdag 27 mei 2021, 19.30 – 21.30 uur (‘inloop’ vanaf 19:15 uur)
Locatie: ONLINE
Aanmelden voor de ALV kan via nmv-secretariaat@montessori.nl
Alleen aangemelde deelnemers ontvangen een link.
Alle stukken zijn te vinden op https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/ onder
het kopje ALV 27 mei 2021
Agenda:
1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 19 november 2020; ter vaststelling
Voorstellen tot wijziging van de verslagen bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering via de
ambtelijk secretaris
3. Netwerk Ouders i.o.; ter vaststelling
De afgelopen periode zijn een aantal enthousiaste ouders gekomen met een voorstel voor
een nieuw netwerk waarin ouders vertegenwoordigd worden. Dit Netwerk Ouders wil
informeren, verbinden en verdiepen. Bij de inschrijving op een montessori kindcentrum,
basisschool of school voor voortgezet onderwijs kiezen ouders bewust of onbewust voor een
montessori-opvoeding voor hun kind. Deze opvoeding begint en eindigt niet zodra het kind het
schoolplein op- en afstapt. De initiatiefnemers lichten op de ALV hun plannen toe. Het bestuur
van de NMV staat positief ten opzichte van deze oprichting en ziet mogelijkheden voor de
groei van dit netwerk in de verbinding met andere netwerken in de toekomst. De ALV wordt
gevraagd in te stemmen met het oprichten van dit netwerk.
4. Aanbestedingsprocedure; ter vaststelling
Voor de uitvoering van NMV-activiteiten worden regelmatig derden ingehuurd. Om te zorgen
voor een goede procedure voor de gunning van een opdracht bij een derde partij, wordt de
bijgevoegde procedure en werkwijze door het bestuur voorgelegd aan de ALV ter
goedkeuring.
5. Strategische koers NMV; ter vaststelling
De afgelopen periode is het bestuur bezig geweest met het opzetten van een strategische
koers voor de NMV. Deze strategische koers van de NMV moet richting geven aan de
ontwikkelingen binnen de NMV. De strategische koers wordt vanavond uitgelegd en er volgt

een procesvoorstel voor een vervolg. Het bestuur wil de ALV informeren over deze
strategische koers en vraagt de ALV om in te stemmen met de vervolgstappen in het verder
gezamenlijk groeien naar een nog concretere invulling hiervan. Bijgevoegd bij de stukken van
deze ALV is de strategische koers te lezen.
6. Begroting 2021 - 22 (bijlage)
Ter vaststelling
7. Rondvraag en sluiting

