
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum en tijd: donderdag 18 november 2020, 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)

Locatie: Online (de link wordt na aanmelding toegestuurd)

Alle stukken zijn te vinden op https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/ onder

het kopje ALV 18 november 2021

Agenda:

1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

A. De voorzitter, Floor Vermeulen, opent de vergadering

Helaas moeten we weer digitaal gaan. Gelukkig konden we eind september wel in

Domstad de landelijke Themadag houden. Ten aanzien van de agenda: hierna wordt

eerst het verslag gedaan. En ook zal stil worden gestaan bij het lectoraat.  Bij het

secretariaat heeft zich een aantal leden afgemeld.

B. De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 27 mei 2021; ter vaststelling

A. Het verslag wordt vastgesteld.

3. Onder leiding van Egbert de Jong (bestuurslid PR & Communicatie) gaan we met elkaar in

gesprek over de door hem opgehaalde reacties op het in de vorige ALV vastgestelde

strategietraject.

Omdat we nu online zijn, wordt de insteek vanavond wat anders. Egbert schetst de

achtergrond van het traject:

In juni 2018 was er de structuurwijziging op de ALV, we gingen van secties naar

netwerken.

In 2019 was de vraag “waarover gaan we eigenlijk communiceren”.

De netwerken vroegen om “richting in hun ontwikkeling”

In 2020 heeft het bestuur dat opgepakt en gewerkt aan een eerste strategische koers.

De ALV van mei 2021 heeft de koers besproken en ging akkoord met een nadere

uitwerking.

In september 2021 ging er een brief naar de netwerken over de koers en de vragen

die erbij horen.

Oktober 2021: heeft Egbert gesproken met het Netwerk 12-18

November 2021: heeft Egbert gesproken met het Netwerk O&O

November 2021 waren er voorbereidende gesprekken met de Netwerken 0-12 en

Ouders

https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/


Er is in de netwerken een grote mate van herkenning. Over woorden kan wel

verschillend worden gedacht, bijvoorbeeld over ‘bewaken’. Het verbinden (van

netwerken) vindt iedereen belangrijk. En ook het ontwikkelen van

montessori-onderwijs en in mindere mate technologische innovaties. De website blijft

een belangrijk punt; input uit dit traject komt ook weer terug in de structuur van de

website.

Met de netwerken komt een vervolggesprek. Het Netwerk 0-12 wil het hele netwerk

(de scholen in de regio’s) erbij betrekken. Uit dit alles moet een jaarplan komen.

Helaas duurt alles wat langer dan gehoopt.

De vraag die nu voorligt: Wat vindt de ALV ervan?

Nicole Slot: vraagt wat met ‘bewaken’ wordt bedoeld. Bedoeld wordt wat de kern van

het montessori-gedachtegoed is en hoe je dat bewaak.

Nicole: misschien moeten we dan spreken over ‘kwaliteit’.

Jan Wouter Koning: het Netwerk 12-18 zag het woord zelf als negatief, vanwege de

associatie met ‘controle’. De vertaling als zodanig wordt niet als negatief gezien.

Irma Pieper: goed communiceren is belangrijk, met communicatie kan je vóór leven.

Doe je dit consequent, dan wordt het vanzelf minder ‘bewaken’. Egbert erkent dit en

verwijst naar de 7 beloften in het basisonderwijs.

Gregory Grampon: het verbinden spreekt hem aan. Als auditeur ziet hij die behoefte

overal terugkomen; bovendien zijn er grote onderlinge verschillen. De NMV kan

verbinden door meer ondersteuning te bieden, want daar is behoefte aan. Egbert: ja,

ondersteunen is ook verbinden.

Joëlle de Groot: voor O&O gaat het bij bewaken er om dat de missie en visie ‘staan’,

daar komt dan een zelfde soort curriculum uit. En daar volgt weer verbinding uit.

Irma: we moeten weten welke lijnen er zijn, en zoek elkaar dan op, dat is ook

verbinden: weten waar je met je vraag heen kunt.

Gregory: veel scholen zijn aan het worstelen, zijn wat afgedreven van

montessori-onderwijs; om terug te keren, willen ze graag begeleiding, ook bij het

verwerven van ontbrekende kennis.



Els Mattijssen: we leiden mensen op, maar dat kan makkelijker als er een gezamenlijk

curriculum is, een ijkpunt. De echte inhoud is niet voor iedereen duidelijk. Bewaken is

er dan er voor zorgen dat er een kern is.

Egbert: vanuit het Netwerk 12-18 is ook aangegeven dat het belangrijk is dat we ons

allemaal herkennen in de tekst. En ook dat de netwerken onderling moeten verbinden.

John van de Ven: ontwikkelen wordt belangrijk geacht maar technologische innovatie

minder: wat betekent dat? Egbert: Technologie als trend werd minder genoemd.

Joëlle: we moeten elkaar ook ondersteunen, ook scholen die wat afdrijven.

Gregory: veel instellingen willen meer montessoriaans werken (wat per school wel

weer kan verschillen). De NMV zou voor deze wens meer zichtbaar moeten zijn, hier

bekendheid aan geven.

René Derksen: waar we het nu hebben is erg intern gericht. Onze kroonjuwelen

zouden we juist naar buiten toe goed moeten neerzetten. Wat hij mist is het uitdragen

van het goud dat we in handen hebben; hoe kunnen we groeien? En hiernaast ook

duidelijk maken wat we kunnen bijdragen aan de samenleving. Egbert: dit zit er wel in,

maar minder expliciet. Hij gaat er graag het gesprek over aan.

De voorzitter dankt Egbert voor zijn inhoudelijke bijdragen.

4. Bestuurssamenstelling

Joëlle de Groot (portefeuillehouder Netwerk O&O) en Miguel Delcour (penningmeester) zijn

aftredend, herbenoembaar en worden als zodanig door het bestuur voorgedragen. Het

bestuur stelt voor beiden conform de voordracht te benoemen.

A. Met algemene stemmen worden beiden benoemd.

B. René vraagt of het bestuur termijnen kent. Ja, er is een rooster van aftreden met

maximale termijnen. Dit overzicht kan beschikbaar worden gesteld. Floor is

bijvoorbeeld aan zijn laatste termijn bezig.

René: het werven van goede bestuursleden is belangrijk. Floor: dit  heeft zeker de

aandacht.

5. Cfolio

De ALV van 4 juni 2020 heeft ingestemd om eenmalig aan early adapters van Cfolio een

bedrag beschikbaar te stellen. Hierbij werd uitgegaan van 10 scholen. Omdat dit aantal toen



niet werd gehaald, maar nu wel, wordt de ALV gevraagd in te stemmen ook aan de laatste 2

scholen een bedrag beschikbaar te stellen: 60% van € 9 per leerling. Deze uitgave komt ten

laste van de begroting 2021-22.

Els geeft eerst een inhoudelijke toelichting bij Cfolio. De vraag naar Cfolio is uit het

veld gekomen, de behoefte naar iets dat aansluit bij montessorionderwijs. Uit het veld

zijn ontwikkelgroepen voortgekomen die met Yard zijn gaan ontwerpen: een cognitief,

affectief en psychomotorisch domein. Zo kunnen formatief kinderen worden gevolgd:

eerst signaleren, dan een interventie (wachten, observeren, instructie geven,

evalueren, voorbereide omgeving aanpassen). Dit  alles wordt geregistreerd.

Uitgangspunt: respect, verantwoordelijkheid en eigenheid. Zo kan je kindgericht

werken.

Nicole: waar staat de C in Cfolio voor? Els: voor ‘Child’. Het wordt ook een

internationaal systeem.

Alle van Steenis: is hier ook contact over met AMI? Els: ja, via Chris Willemsen. Er

wordt gestreefd naar samenwerking op dit gebied; maar de cultuur van een land is

wel erg bepalend. De onderbouw van  het voortgezet onderwijs is er ook in

meegenomen.

Met de subsidie wordt ingestemd.

6. Lectoraat

Dit is een ingelast punt. Patrick Sins is als lector overgestapt van Saxion naar Thomas

More.  Er is veel moois tot stand gekomen. Saxion wil door, ook zonder Patrick. Het

bestuur wil gesprekken met beide hogescholen voeren. Er is € 12000 als reservering

die vrij valt. Dit komt bovenop begrote gelden. Zo kan met beide lectoraten tot

afspraak worden gekomen en zou er € 10.000 per lectoraat zijn. De samenwerking

tussen beide lectoraten moet zo wel worden gestimuleerd. De hier geschetste

ontwikkeling  is zo nieuw dat deze nu alleen mondeling kan worden genoemd. Het

verzoek aan de ALV is hiermee akkoord te gaan zodat het bestuur op basis van

genoemde uitgangspunten het gesprek kan aangaan. In de volgende begroting

komen de gemaakte afspraken dan terug.

Alle: maakt zich zorgen over de adolescentiefase. Daar mist nu wat. Hij zou juist daar

op willen inzetten. Els: er komt een bijzondere leerstoel aan  de Erasmus Universiteit,

dit kan hierin zeker worden meenemen. Aan de Hogeschool Rotterdam gaat Patrick



daar ook mee aan de slag. We nemen het mee om te bezien wat mogelijk is. Floor:

Het voortgezet onderwijs moet zeker aangehaakt worden.

Jan Wouter: het voortgezet onderwijs moet zeker aanhaken, bij Patrick of anders

elders.

René: gaat Saxion verder met de oude inhoud en komt Patrick in Rotterdam met wat

nieuws? Floor: het is beide. Met Saxion willen we doorgaan vanwege bestaande

trajecten; met Thomas More erbij kunnen we nog beter bediend worden; de

samenwerking  tussen beide  lectoraten wordt wat het bestuur betreft verstrekt;  dit is

waar het bestuur nu fiat voor vraagt, om dit verder uit te werken. Els: wij bepalen de

onderzoeksvragen, zijn dat er veel, dan red je het niet met één lectoraat.

Irma:  zit 0-4 hier ook in? Dat mist ze nu. Floor: ja, 0-4 maakt deel uit van  de

doorgaande leerlijn. Wij moeten dat daar ook kunnen brengen.

Alle: met Patrick en Jaap de Brouwer ziet hij geen mogelijkheden voor de

adolescentiefase. Dat gaan we niet redden met lectoraten op Pabo’s. Over wat we wel

nodig hebben, wil hij graag het gesprek voeren, ook over financiën. Floor, dat gesprek

gaan we voeren.

René: vindt het lastig om nu zo even geld vrij te maken. Wil liever alles eerst goed

uitgezocht hebben. Floor: dit komt zeker bij de volgende begroting terug. Het gaat nu

om de inzet van de vrijgevallen middelen en wat in de huidige begroting staat (€

12.000 + € 8.000 = € 20.000). Miguel Delcour: als we nu niets doen, dan staan we

een jaar buiten spel. In de afspraken die we maken moeten we 0-18 geheel

meenemen.

Irma: wordt vooraf afgesproken dat 0-18 wordt bediend? Floor, dat is wel de

bedoeling.

Floor: afrondend: de ALV geeft het bestuur de ruimte voor het lopende jaar afspraken

te maken en de vrijval van de middelen van het lectoraat in te zetten (maximaal 2x €

10.000) . Het komt ook terug bij de begroting voor het komende verenigingsjaar voor

de langere termijn en de positionering van het lectoraat binnen de NMV.

7. Jaarverslag en-rekening 2020 - 2021

a. Ter vaststelling en decharge bestuur.



A. De voorzitter vraagt of er vragen bij het inhoudelijke jaarverslag zijn?

Alle: leest dat we het MOC anders organiseren, ook in relatie tot O&O. Over

VO staat alleen iets over professionalisering. Floor: door het vertrek van

Martine is een en ander anders georganiseerd.

Alle: in zijn optiek zijn 0-12 en O&O min of meer hetzelfde. VO lijkt hier wat bij

achter te blijven. Els: O&O en 12-18 zijn gesprekken gestart, om een

doorgaande lijn ook daar te bereiken.

Alle: vo-scholen lossen hun vragen zelf op, want er is niets in de vereniging

om hen te bedienen. Het bestuurlijke vraagstuk hierover wil hij graag met

spoed bespreken. Floor: het strategie verhaal speelt hier ook een rol in.

Jan Wouter: we gaan elkaar steeds meer ontmoeten, we komen af van de

eilanden; we gaan afstemmen, dat kost tijd, maar het wordt beter. Proactief

blijven we de verbinding zoeken.

B. Financiën: (Miguel) de ambitie was groter dan het resultaat, maar dit is door

corona uit te leggen. De btw heeft tot vertraging geleid: we zijn btw-plichtig

met terugwerkende kracht geworden; het gaat niet om grote bedragen maar

leidde wel tot discussie. Het is nu afgehandeld. De reserve is hoger

geworden. We gaan gepland extra gelden uitgeven, nu wel hopen dat we de

ambities kunnen waarmaken. Kosten MM: er staan nog wat facturen open die

inmiddels zijn betaald. Vrijval reservering lectoraat: er was onduidelijkheid

over de bijdrage aan Saxion, maar dit was gereserveerd; de vrijval krijgt nu

een bestemming.

Irma: ja, corona nekt ons in activiteiten. Miguel: ja, maar toch moeten we zien

hoe we de ambities kunnen waarmaken.

Alle: goed dat bekend is dat er te veel reserves zijn; graag meer ambitieus

worden.

Kim Semeijn: zou de contributie eenmalig kunnen worden verlaagd? Miguel :

dit brengt grote risico’s voor de exploitatie met zich mee en om daarna weer

de contributie te verhogen, is wel weer zeer lastig. Maar het is bespreekbaar.



De voorzitter constateert dat de ALV instemt met de jaarstukken en het

bestuur decharge wordt verleend.

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 is hiermee akkoord.

8. Rondvraag en sluiting

A. Joëlle: het Netwerk O&O heeft twee nieuwe coördinatoren: Anastasia Dingarten en

Mirjam Stefels.

B. John: heeft in het zuiden nog nooit wat met de regio te maken gehad. Is dit iets om

hier te delen? Floor: het signaal wordt opgepakt, hij kan een bericht aan Peter

Warnders of aan Irma als vice-voorzitter van het Netwerk sturen.

C. De voorzitter dankt iedereen voor de betrokkenheid. Zijn er signalen waar we wat mee

moeten, laat het dan weten. Hopelijk zien we elkaar spoedig weer. De vergadering

wordt gesloten.


