
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum en tijd: donderdag 19 mei 2022, 19.30 – 21.30 uur (‘inloop’ vanaf 19:00 uur)
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht

Alle stukken zijn te vinden op https://montessori.nl/bronnen-publicaties/verslagen-alvs/ onder
het kopje ALV 19 mei 2022

Agenda:
1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen

Dineke de Korte (vice-voorzitter) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Door prive omstandigheden zijn de voorzitter en de penningmeester niet aanwezig. De

agenda wordt vastgesteld.

2. Kennismaken met Symen van der Zee, lector Vernieuwend onderwijs

Het Lectoraat Vernieuwend onderwijs, verbonden aan Hogeschool Saxion, heeft een nieuwe

lector: Symen van der Zee. Na deze eerste kennismaking zal hij geregeld het bestuur en de

netwerken bezoeken om een permanente wisselwerking tussen NMV en lectoraat tot stand te

brengen.

Els Mattijssen introduceert de gastsprekers van de avond: Symen en Lida Klaver, beiden

verbonden aan het Lectoraat Vernieuwend onderwijs van Saxion. Symen zal het vernieuwde

lectoraat toelichten (dat nauw samenwerkt met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van

Patrick Sins aan Hogeschool Thomas More). Lida zal een nadere toelichting geven bij

burgerschap.

De bijdragen van Symen en Lida worden opgenomen en op de site gezet.

Het Lectoraat is bezig zich ook meer te richten op het voortgezet onderwijs; maar het kan

alleen echt van betekenis zijn als er ook externe subsidies komen (geldt ook voor 0-12, waar

wel subsidiebronnen voor zijn). Ook moet er uiteraard een vraag zijn vanuit het veld. Symen

zal ook hiertoe de netwerken afgaan.

Het Burgerschapstraject waar Lida mee bezig is, wordt ondersteund door een

onderzoeksgroep die breed van opzet is en ook kennis van onderzoek heeft. De opbrengst

moet voor scholen aanleiding zijn aan de slag te gaan met burgerschap.

De start is nu gemaakt met 0-12, maar moet wel uitgebreid gaan worden naar 12-18. Dit gaat

worden opgepakt. De vragenlijsten die momenteel worden gemaakt, zijn zeker ook

toepasbaar op 12-18.

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


Wat nu ontwikkeld wordt, is de visie, nog niet de praktische vertaalslag; dat wordt daarna

opgepakt.

Gevraagd wordt of diversiteit van een montessorischool ook deel uitmaakt van het onderzoek.

Diversiteit is een wettelijk vereiste. Maar wat het precies is, is in de wet niet duidelijk gemaakt.

Het onderzoek gaat hier nader op in. Diversiteit binnen scholen kan op die manier worden

gestimuleerd. Dit geldt voor de leeftijdsgroep 4 - 18.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 18 november 2021; ter vaststelling

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Bestuursvacatures in ALV van november 2022

In de ALV van november 2022 zijn Els Mattijssen en Floor Vermeulen aftredend en niet

herbenoembaar. Egbert de Jong is aftredend en herbenoembaar. De procedure op weg naar

bestuursverkiezingen wordt toegelicht.

Er komen drie vacatures, maar in de procedure gaat nu om de vacatures voor de positie van

de voorzitter en de portefeuille van Els Mattijssen.

Het bestuur gaat concept-profielschetsen maken en deze naar de netwerken sturen voor

commentaar. Daar komt het definitieve profiel uit, waarna de verdere procedure in gang wordt

gezet (advertentie en gesprekken etc.) waarna in de ALV van november 2022 een voordracht

wordt gedaan.

Het tijdspad wordt nader bezien met het oog op vakanties.

Het onafhankelijk zijn van een voorzitter (van buiten de vereniging) is geen voorwaarde, aldus

de aanwezige leden; als het maar een montessoriaan is, een charismatisch boegbeeld.

In het profiel kan ook worden meegenomen welke opdracht we aan een voorzitter willen

meegeven, passend bij de ambities van de vereniging. In verschillende mate geldt dit ook voor

andere bestuursfuncties.

Eventueel kan ook een extern bureau worden ingeschakeld: gebruik die expertise!, aldus

enkele aanwezige leden.

Nabranders over de procedure kunnen  bij de ambtelijk secretaris  worden gemeld.

Aan de de netwerken wordt gevraagd het door het bestuur op te stellen profiel uiterlijk in

september te bespreken.

Het rooster van aftreden van het bestuur zal bekend worden gemaakt.

5. Strategische koers NMV; stand van zaken

Egbert de Jong geeft een korte toelichting over de stand van zaken van dit traject. De

strategische koers van de NMV moet richting geven aan de ontwikkelingen binnen de NMV.



Egbert heeft met de verschillende netwerken hierover gesproken. Door het intensieve traject

dat 0-12 hierin gaat doen, zal het hele traject wat langer duren. Al met al zijn er al wel

waardevolle geluiden naar voren gekomen. De gesprekken met de netwerken worden

voortgezet.

De weerslag van een en ander heeft ook consequenties voor de communicatie. Daarom is

Egbert al begonnen met de restyling van MM (in de nieuwe vorm van start na de

zomervakantie) en de website. Dit heeft ook consequenties voor de begroting van volgend

jaar (onderdeel communicatie).

6. Begroting 2022- 23

De netwerken en portefeuilles worden kort toegelicht.

0-12 (René Derksen):

De onderlinge verbinding staat centraal. Goede initiatieven in de regio kunnen ook landelijk

worden georganiseerd. Montessorikwaliteit blijft altijd belangrijk. Materiaalontwikkeling heeft

ook de aandacht (aanvankelijk lezen; O&O zou hier graag meer van weten, dit wordt

meegenomen in de onderlinge gesprekken tussen de netwerken 0-12 en O&O; opgemerkt

wordt dat zo wie zo het goed zou zijn als de netwerken eens onderling contact hebben).

De ontwikkeling binnen 0-12 gaat nog niet echt over 0-4, maar het netwerk is er wel alert op,

bijvoorbeeld in een landelijke studiedag. Ook voor de audits is het belangrijk mensen uit 0-4

hierbij te betrekken.

12-18 (Jan Wouter Koning):

Ook hier zijn er geen grote structurele wijzigingen. Jan Wouter is blij dat alle ideeën in de

begroting zijn overgenomen. Er ligt veel nadruk op kenniskringen. De kenniskring visitaties

wordt een kwaliteitskring; er gaat daar bovendien een, door corona veroorzaakt, inhaalslag

worden gemaakt. De ambities zijn groot.

O&O (Joëlle de Groot):

Er gebeurt zeer veel. Ook hier staat de continuering van voorgaande jaren centraal. Veel

onderwerpen grijpen in elkaar, waardoor het ene tot het andere leidt. Vakbekwaam is het

einddoel van opleidingen. Ook aan de kwaliteit van de opleidingen wordt gewerkt.

Ouders (Els Mattijssen):

Els en Esther Meesters trekken het netwerk Ouders momenteel. Er is een enquête vanuit de

Open Universiteit uitgegaan over hoe scholen rapporteren aan ouders.

De lectoraten (Els Matiijssen)

De beide Lectoraten (Hogeschool Saxion en Thomas More Hogeschool) krijgen ieder



€ 10.000. Met beide lectoraten zijn concrete afspraken gemaakt over de samenwerking en het

onderzoeken van mogelijkheden voor betrokkenheid op het VO

Internationaal (Els Mattijssen)

Van 7-9 oktober a.s. is het Montessori Europe Congres wederom in Amsterdam.  Het vindt

plaats op het Metis Montessori Lyceum Amsterdam. Er wordt nog nadere informatie verspreid

onder andere via de NMV Nieuwsbrief

De begroting wordt vastgesteld.

7. Rondvraag en sluiting

Er is niets voor de rondvraag. Dineke sluit de vergadering.


