AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum en tijd: donderdag 17 november 2022, 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Locatie: Cursus en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
Alle stukken komen beschikbaar op https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/
onder het kopje ALV 17 november 2022
Agenda:
1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen
-

ontwikkelingen rondom de nieuwe website en Montessori Magazine

2. Burgerschap. Toelichting op het door het Lectoraat Vernieuwend Onderwijs geschreven
document Montessori-onderwijs en burgerschapsvorming. Balanceren tussen toerusten en
ruimte geven door Lida Klaver en Jaap de Brouwer
3. Schoolrapportage aan ouders. Het Netwerk Ouders heeft dit onderzoek door Anton Visser van
de Open Universiteit, die het zal toelichten, begeleid.
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 mei 2022; ter vaststelling
Voorstellen tot wijziging van het verslag bij voorkeur voorafgaand aan de vergadering via de ambtelijk secretaris

5. Jaarverslag en-rekening 2021 - 2022 (bijlagen)
a. Ter vaststelling en decharge bestuur.
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)
6. Bestuurssamenstelling
Floor Vermeulen (voorzitter) en Els Mattijssen (portefeuillehouder Netwerk Ouders, onderzoek
en internationaal)zijn aftredend en niet herbenoembaar.
Als opvolgers worden door het bestuur voorgedragen
-

als voorzitter: San van Donselaar, directeur RSG Pantarijn te Wageningen

-

als algemeen bestuurslid: Willemien Bekema, coördinator PO/VO Delflanden

Het bestuur stelt voor beiden conform de voordracht te benoemen.
Tegenkandidaten melden zich op grond van de statuten tenminste twee weken voor de ALV
aan bij het bestuur (nmv-secretariaat@montessori.nl) op voordracht van tenminste 10
individuele leden dan wel een aantal instellingenleden dat in totaal ten minste 25 stemmen
mag uitbrengen als bedoeld in lid 3 van artikel 13. Van tegenkandidaten dienst het bestuur
voorafgaand aan de vergadering een bereidverklaring te ontvangen.
7. Rondvraag en sluiting

