MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2016-2017
Datum: 7 maart 2017, 19.30-21.30 uur
Agenda

Notulen

Actie

Opening
Aanwezig /
Afwezig
2

Lopende
actiepunten

Aanwezig:, Adry Bakkum, Rob van Tricht, Audrey Kramer, Rogier
Diepenmaat
Afwezig: Josefien van Geluk
•

•

•

3

Inbreng ouders

•

•

•

4

Windekind

komt er dit jaar nog een enquête? Rob laat weten dat er jaarlijks een vz
nieuwe verplichte enquête gehouden moet worden onder kinderen
van groepen 7 en 8, van de overheid over sociale veiligheid. Een
goedgekeurde enquête hierover kan van de website “school op de
kaart” gehaald worden. Ithaka beraad zich hier nog over hoe hier
mee om te gaan.
Over de 2 jaarlijks enquête vanuit It. ka is nog niets bekend.
Bericht in nieuwsbrief over het niet wachten op kinderen ‘in de
school’ van klas 1 t/m 6 is nog niet geplaatst. Gaat zsm gebeuren.
En Rob zal komende week in de gang aanwezig zijn om ouders aan
te spreken.
De meerjaren begroting van Ithaka is nog niet vastgesteld. Komt
volgende vergadering op de agenda voor de mr om hier instemming
in te geven.
vz
Een ouder klaagt erover dat het niveau Engels van klas 6 slecht
aansluit op de bovenbouw. Rob had het fijn gevonden als deze
vraag rechtstreeks bij hem terecht was gekomen. Deze vraag heeft
Rob aan Gerard Schut (bovenbouw) gesteld, hier is nog geen
antwoord op gekomen. Vorig jaar werd in de bovenbouw niet
herkend dat het niveau niet aansluit. Rob vindt dit wel een belangrijk
onderwerp, en zal contact opnemen met de desbetreffende ouder.
Er is een mail binnengekomen met vragen over de hygiëne en co
van peuter- en kleuterklassen. Rob heeft de juffies gesproken en zal
de bezorgde ouder informeren.
Een paar ouders hebben gemerkt dat de school telefonisch slecht
bereikbaar is op vrijdagochtend. Er wordt naar een oplossing
gekeken: Tilly een uur eerder laten beginnen (is nu 10.00) of evt.
e
een 6 klasseer 1x per week een telefoondienst geven. Dit is eerder
toegepast verteld Adry. Is tevens een mooi leerproject. Rob gaat dit
bespreken.

De oudergeleding van de MR heeft aangegeven het geen probleem te
vinden wanneer een externe partij onze peuteropvang, Windekind,
overneemt. Groot voordeel hiervan zou zijn dat er €16.000, waarvan
€8000 van de ouderbijdrage, ingezet kan worden voor de school. De
vroegere magneetfunctie van windekind is op het moment niet meer
noodzakelijk. Er wordt gezocht naar een bedrijf dat inhoudelijk dicht bij
onze visie ligt. De peuterjuffies worden hierbij betrokken.

Rob

Adry geeft aan dat ze graag meer betrokken/geïnformeerd was geweest
bij/over dit besluit, maar het gaat hier om een zwaarwegend advies van
de oudergeleding vanwege de inzet van ouderbijdragen.
In het vervolg van dit gesprek geeft Ary ook aan dat ze niet tevreden is
over de gang van zaken rondom het verkleedfeest. Er moet beter
gecommuniceerd worden met de hele MR. Het leraren team wilde het
afzeggen, maar de oudergeleding was het hier niet mee eens en het
ging door. Hieruit zijn lessen getrokken voor een volgende keer dat een
dergelijke situatie zich voordoet.
5

Besteding
ouderbijdrage

We krijgen van Rob de verantwoording van de ouderbijdragen 2016.
Volgende vergadering komt deze op de agenda ter goedkeuring.

MR

6

Zorgplan swv en
school

Dit punt komt van het (g)mr-jaarplan van Ithaka. Rob brengt het vernieuwde
zorgplan van onze school in ter inzage. Eventuele vragen hierover komen
volgende vergadering terug. Rob vraagt bij Ithaka na of er een “standaard”
jaarplanning voor de (g)mr bestaat.

Rob

8

Evaluatie RI&E

Vanwege tijdgebrek en om Rob de kans te geven dit punt voor te bereiden
komt dit de volgende vergadering op de agenda.

Rob

9

Rondvraag

•

•

•

10 Volgende MR

Audrey vraagt of bij de sinterklaas surprises overwogen kan worden
om aan te geven bij de kinderen dat er geen snoep gekocht mag
worden voor een surprise.
In reactie hierop geeft Adry aan dat het een goed idee zou zijn om
de surprises langer zichtbaar op school te hebben omdat het zonde
is van al het werk wat nu maar zo kort gezien wordt.
Audrey vraagt zich af waarom er in klas 6 2 leerlingen van het
Dalton College deze school gepromoot hebben. Beetje vreemd,
want dan zouden alle vo’s gepromote moeten worden en niet alleen
deze school. Hoe is dit tot stand gekomen?

11 april – 20 juni – 11 juli

Afsluiting

Wie
Audrey
Rogier

Kort lopende actiepunten
Ouderbijdragen bekijken en goedkeuren

Rob

Zoekt uit hoe de volgende enquête eruit zal komen te zien en wanneer die afgenomen moet/zal
worden.

Rob

Zet bericht in nieuwsbrief over afhalen kinderen

Rob

Neemt contact op met kleuterklas ouder: hygiëne en co2 peuterklas

Rob

Neemt contact op met ouder klas 6: Engelse les

Rob

Overleg Tille/klas 6 over bereikbaarheid school op vrijdag

MR

Evaluatie schoonmaak

Rob

Navragen Ithaka jaarplanning (g)mr

Lang lopend actiepunten (2016-2017)

ingebracht

door

Afgehandeld

1

Algehele hygiëne op toiletten inventariseren en voorstel voor
aanpassingen.

22-09-2015

Rob/
Audrey

loopt

2

Vakken en periodes per klas (leerjaar) opstellen voor op site

09-02-2016

Josefien
Adry

vervallen

3

Offertes diverse schoonmaakbedrijven (incl. de klassen)

14-06-2016

Rob
Audrey

ja

4

Windekind overname

7-03-2017

Rob
MR

loopt

