CONCEPT VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering van de NMV op donderdag 7
november 2013, Domstad, Utrecht, aanvang 19.30 uur.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Cor Hoffmans, opent de vergadering. Hij wijst op het jaarverslag in een
nieuw jasje, met daarin bijdragen van leerlingen van de school van Wilke Vos. De oude
ALV-stukken waren stukken dor papier die slecht werden gelezen. In deze nieuwe vorm
is een jaarverslag ook voor niet-leden interessant. Het is een eerste versie, die het
volgend jaar weer kan worden verbeterd.
Het Ambitiedocument 2008-2012 is afgerond. Niet alles is gerealiseerd, maar dat geeft
niet; de NMV werkt nu eenmaal met vrijwilligers. Het streven is om in de periode 20122016 wel meer te realiseren.
Speerpunten in de nieuwe periode van het Ambitieplan zijn het leggen van verbindingen
en het werken aan kwaliteit. De RTL-score in het kader van Cito is ook een vorm van
kwaliteit. Het hebben van een eigen visitatiesystematiek draagt ook bij aan kwaliteit,
aldus Dronkers. En ook de Inspectie is nu over deze inzichten aan het nadenken. Zo ook
de politiek, door middel van de gesprekken met SOVO. De NMV zal ook reageren op het
SGP-initiatief om de reikwijdte van de Inspectie in te perken en haar terug te laten keren
naar haar primaire taken.
Gebleken is dat de structuur van de vereniging niet geheel meer past bij de
ontwikkelingen in het onderwijs. Gevolg hiervan is dat de secties HJK en Bao naar elkaar
toe groeien. Ook het Kenniscentrum merkt dit; wie is de eigenaar van het gedachtegoed?
Dit schuurt met het bestuur; met de sectie OBO zijn er overlappende taken. Het bestuur
gaat daarom gezamenlijk op zoek naar de beste constructie. Voor Michael Rubinstein is
dit schuren mede aanleiding te stoppen als directeur van het Kenniscentrum.
Door velen wordt de NMV gezien als een stoffige vereniging. De vraag wordt dan gesteld
wat leden er aan hebben; we zoeken elkaar ook niet op. Daarom is nu de verbinding met
Montessorinet gezocht, om de NMV meer een gezicht te geven.
Een woord van welkom is er voor Annette de Deken, de nieuwe medewerker van het
Kenniscentrum.
Na deze inleidende woorden van de voorzitter,
werkzaamheden van het Kenniscentrum kort toe.
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Hij introduceert Annette de Deken, opvolger van Geerte van de Groep. Annette, directeur
van de Montessorischool in Hoogvliet, stelt zich kort voor.
Vervolgens gaat Michael nader in op zijn vertrek bij het Kenniscentrum. De structuur
(bevoegdheden, verantwoordelijkheden en financiën) roept inderdaad meer en meer
wrijving op, waarbij de toonzetting ook niet altijd goed is. Hij trekt zich dit te veel aan en
gaat daarom weg.
Het Kenniscentrum heeft dit jaar extra inspanningen richting de sectie Bao gedaan.
Debbie van der Burgh is aangesteld als ambassadeur om alle vernieuwingen in de regio
bekend te maken. Dit heeft effect gehad en tot nieuw elan geleid.
Het herontwerp van de opleidingen loopt via Mirjam Stefels; de veranderingen bij de
lerarenopleidingen verlopen moeizaam, maar er moet wat gaan veranderen.

Binnen het VMO worden de cursussen tegen het licht gehouden en is gestart met het
zichtbaar maken van brede ontwikkeldoelen (dit gaat op termijn ook in het Bao lopen).
Naar verwachting komt de nieuwe notitie Montessorionderwijs in de 21 e eeuw dit jaar af.
Binnen de Montessori Academie heeft een toenemend aantal cursussen onderdak
gevonden. Op termijn komen de opleidingen hier ook onder te vallen.
Het Kenniscentrum is nog immer bezig met een onderzoek naar een eigen lectoraat. De
financiering ervan blijft moeilijk. Maar een lectoraat, gekoppeld aan onderzoek en
wetenschap, blijft wel een wezenlijk onderdeel van een Kenniscentrum.
Annette gaat nader in op de mogelijke rol van het Kenniscentrum voor het
basisonderwijs. Zij zou graag gaan werken met een helpdesk. Hoewel dit niet makkelijk
zal zijn in het montessorionderwijs, omdat een ieder wel werkt vanuit dezelfde visie,
maar daarin eigen keuzes maakt. Dit komt omdat alle scholen anders zijn en iedere
school zijn eigen aanpak nodig heeft. Wellicht dat het mogelijk is te komen tot een soort
van driedeling, afhankelijk onder meer van de ligging van de school en de
schoolpopulatie; voor scholen die op zoek zijn naar zekerheden, kan dit wellicht enige
rust brengen (ook de Inspectie werkt met een driedeling). Een dergelijk
kwaliteitssysteem is overigens geen kwaliteits- of beoordelingssysteem.
Na deze mededingen over het Kenniscentrum gaan Arne Keuning en Bob Molier nader in
op Montessori Magazine, Montessorinet en de NMV-website.
Ook het doel van Montessori Magazine (voorheen MM) is te verbinden. Dit moet onder
meer tot uitdrukking komen in de verschillende rubrieken. De medewerking van de
secties hierbij is wel nodig.
Omdat er zoveel is te laten zien, is er de samenwerking met Montessorinet. Zo kan ook
een onderscheid worden gemaakt in actueel nieuws en meer diepgravend nieuws.
Vervolgens geeft Arne Keuning een nadere toelichting bij Montessorinet en waarom
samenwerking met de NMV de boodschap van het montessorionderwijs kan versterken.
Daarnaast zal ook de social media vaker worden ingezet. Ouders kunnen terecht op een
speciale Facebookpagina.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 7 november 2012
Het verslag wordt, onder dankzegging, vastgesteld.
3. Inhoudelijk jaarverslag 2012 – 2013: Feitschrift
Het inhoudelijk jaarverslag, in de vorm van het Feitschrift, wordt zonder commentaar
unaniem vastgesteld.
Het is de bedoeling de ledenlijst via een app beschikbaar te stellen.
Als suggestie wordt meegegeven bij teksten de functie van de auteur te vermelden.
4. Jaarrekening 2012 – 2013 en begroting 2013 – 14; decharge bestuur
De penningmeester, Walther Kahn, deelt mee dat de accountant een positieve
beoordelingsverklaring heeft afgegeven.
Voor het lopende verenigingsjaar zijn alle secties negatief begroot in verband met een te
maken inhoudelijke inhaalslag. Dit kan worden bekostigd uit de financiële ruimte die is
opgebouwd.
Het uitgangspunt bij de te geven cursussen is, dat deze kostenneutraal zijn. Omdat op
cursussen geen winst wordt gemaakt, wordt er geen BTW geheven.
De contributie VMO kan worden verlaagd vanwege de wens de bij de sectie aanwezige
overschotten niet te laten voortbestaan.
Vanuit de SMOO is circa € 22.000 beschikbaar gekomen, in te zetten conform de
uitgangspunten van de SMOO (zie ook het artikel in de laatste Montessori Mededelingen).

De ALV stemt in met de jaarcijfers en verleent het bestuur decharge.
Ten aanzien van de begroting herhaalt de penningmeester dat gelden voor een
inhoudelijke inhaalslag beschikbaar blijven. De contributies blijven gelijk, behalve voor
de sectie VMO.
De dagdeelvergoeding wordt gecorrigeerd voor inflatie en daarmee verhoogd.
Voor het congres is niets begroot, want dat moet kostendekkend zijn; indien noodzakelijk
dan is er eventueel iets beschikbaar, maar daar moet dan wel een goede verantwoording
onder liggen. Omdat de jaarplanning van scholen zulks niet toelaat, is een congres van
de hele dag niet mogelijk.
De begroting, inclusief het contributievoorstel, wordt vastgesteld.
5.
Royementen leden
De ALV stemt met algemene stemmen in met het voortel de voorgedragen leden te
royeren.
6.
Bestuurssamenstelling
Petra Janssen wordt met algemene stemmen voor drie jaar herbenoemd als bestuurslid.
Margot Schreurs heeft zich niet beschikbaar gesteld voor herbenoeming. Zij zal zo
spoedig zorgen voor een vervanging. Zelf blijft ze wel beschikbaar voor werk binnen de
sectie HJK (en ze hoopt dat deze sectie steeds meer samen kan gaan met de sectie
Bao). De voorzitter dankt haar voor haar inzet, ze was loyaal, maar ook kritisch.
Mirjam Stefels was al eerder gestopt als bestuurslid en met het sleuren aan de sectie
OBO; deze sectie loopt moeilijk, maar dat komt niet door de inzet van Mirjam.
7.
Ambitiedocument 2912-2016
De door de sectie aangevoerde wijzigingen zijn doorgevoerd. De ALV stelt het document
nu formeel vast.
8.
Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

