
 

Agenda en terugkoppeling 

DMR-vergadering dinsdag 15 februari 2022  

18.00– 18.10 uur           1.  Opening en mededelingen   

- Ümit Ardiç nieuwe deelschoolleider Kiem Montessori 

- OPR-verkiezing 

- Onderzoek naar werkdruk MSA/UvA 

- Evaluatie M-uren (deelschooldagen) opnieuw uitgesteld 

- Jongerenwerkers zijn gestart 

 

18.10 – 18.15 uur          2. Verslag van de vorige vergadering d.d. 14 december jl. (bijlage) 

 

18.15 – 18.20 uur          3.  PR, terugblik open dagen  

 

18.20 – 18.30 uur          4. Tevredenheid leerlingen en ouders (bijlage volgt) 

 

18.30 – 18.40 uur          5. Corona  

- stand van zaken maatregelen sociaal-emotionele verbeteringen 

 

18.40 – 18.45 uur          6. Versoepelingen examens 2022 

- van wetswege 

- SE ter bespreking 

 

18.45 – 18.55 uur          7. NPO-plan  

- Voorstel maatwerkuren 2022-2023 (bijlage) 

 

18.55 – 19.00 uur          Pauze 

 

19.00 – 19.10 uur          8.  Financiën  

- forecast (bijlage volgt, ter informatie) 

 

19.10 – 19.20 uur          9. Uit de CMR  

- vakantieregeling 2022-2023 

- AVG 

- BHV 

  

19.20 – 19.30 uur   9. Rondvraag  

 

Schoolleiding vertrekt 

 



19.35 – 20.30 uur   10. Activiteitenplan DMR  

- Voorzet jaaragenda 2022-2023 (bijlage huidige jaaragenda en MSA 

Leerlingentstatuut ter inzage) 

 

Verslag 

Naar aanleiding van de DMR-vergadering van 15 februari volgt hieronder een korte terugkoppeling.  

  

De DMR is blij dat leerlingen zoveel mogelijk goed betrokken worden bij sollicitatiegesprekken met 

potentiële docenten, ook als er voor volgend schooljaar vacatures zijn. Het zou mooi zijn als de 

schoolleiding nieuwe leerlingen werft voor de benoemingsadviescommissie (BAC) aangezien de 

leerlingen van vorig jaar inmiddels examen hebben gedaan.   

  

Kansengelijkheid en diversiteit versus de montessorivoorrang bij de Amsterdamse loting en 

matching is besproken. En hoe onze groei en veranderde populatie de kracht van onze 

oorspronkelijke idealen beïnvloedt. We zijn blij met een directeur die zich op verschillende plekken 

en niveaus actief inzet op kansengelijkheid en daarbij passend beleid. Vanuit de DMR kwam het 

geluid dat bij diversiteit ook genderdiversiteit hoort.  

  

Daags na onze vergadering ontvingen wij bericht over een extra herkansingsmogelijkheid in de 

bovenbouwklassen. De aanwezigen vroegen aandacht voor de bovenbouwleerlingen die twee 

hobbelige jaren achter de rug hebben. We snappen het risico op vervaging van verantwoordelijkheid 

van leerlingen, maar met de extra herkansing na periode 3 wordt de druk op het PTA nu wel prettig 

verlicht.  

  

De vergadering heeft uitvoerig gesproken over een plan om met het NPO-geld extra maatwerkuren 

te faciliteren; de input zal meegenomen worden naar overleg met MT en sectieberaad. 

  

Op terugkerend verzoek van de leerlinggeleding is er nu tijdens de grote pauze een stilteruimte voor 

leerlingen in lokaal 331! De DRM-leerlingen zijn content met de geboden mogelijkheid voor 

leerlingen om desgewenst in stilte pauze te kunnen houden onder begeleiding van een alumnus.  

  

Het is aan de DMR om straks in te stemmen met de nieuwe jaaragenda. We verzamelen eventuele 

suggesties voor do’s en don’ts om het MT bij de opzet voor 2022-2023 terzijde te staan.  

  

https://msa.nl/wp-content/uploads/2020/07/MSA-leerlingenstatuut_juli2018.pdf
https://msa.nl/wp-content/uploads/2020/07/MSA-leerlingenstatuut_juli2018.pdf


Tot slot zijn we blij met het gratis fruit, dat na de vakantie op de Mauritskade bij Fatin verkrijgbaar is. 

Een gezondere kantine blijft een sterke wens van de DMR. Een subcommissie van de DMR doet 

onderzoek om te kijken hoe we hieraan bij kunnen dragen.  

  

De volgende vergadering van de DMR is op 22 maart. We hebben de deelschoolleiders hierbij 

uitgenodigd. 

 

 

 


