MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2016-2017
Datum: 21 september 2016
Agenda
1

Opening

2

Aanwezig /
Afwezig

3

Kortlopende
actiepunten

Notulen

Actie

Aanwezig: Audrey Kramer, Rogier Diepenmaat, Adry Bakkum, Rob van
Tricht
Afwezig: Josefien van Geluk (werkt nog op at-basis)
De Vendor zeep-, handdoek- en wc-rol dispensers zijn geplaatst bij
de kleuter toiletten. Meningen zijn nog verdeeld (kleuters kunnen er
moeilijk mee om gaan). De handdoek rollen gaan verplaatst worden
naar toiletten van klas 1 en hoger.
Hoe zit het ook al weer met de offerte voor een ander
schoonmaakbedrijf ???
De welkomstmails ah begin van het schooljaar zijn verstuurd en
positief ontvangen.
Rob gaat informatie voor ouders over het bijwonen van een mr
vergadering op de website plaatsen
Informatie over de teamdag van de leraren gaat Rob in de
nieuwsbrief zetten.
De nieuwe gymzaal die gebouwd gaat worden bij de Beek heeft
waarschijnlijk geen ruimte om onze kinderen te laten gymen. Rob
heeft contact gehad met iemand van gemeente hierover.

vz

Er is een mail binnengekomen van een ouder over de melding van
afwezige kinderen ’s ochtends. De school controleert dit momenteel
te laat; 10 uur. De MR wil dat dit tussen 9 uur en 9.15 uur gebeurt.
Bij ouders zou bekend moeten zijn (website) dat zij hun (zieke) kinderen
voor 8.45 uur moeten afmelden. Rob zet dit ook nog eens in de
nieuwsbrief. School zorgt er voor dat antwoordapparaat om 9.00-9.15
uur afgeluisterd wordt.

vz
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4

Punten v ouders:
- mails ouders

•

5

Schoolinfo Rob

•

Het inspektie rapport van juni 2016 van het ministerie van onderwijs Rob
is op de website geplaatst. De verbeterpunten zijn opgenomen in het
onderwijskundig jaarplan 2016-2017, deze vervangt het jaarplan
2015-2016. De evaluatie hiervan is te vinden in het schoolplan 20152019 op de website.

6

Enquetes
schooljaar

•

Afgelopen jaar is er geen enquete gehouden. Het komend jaar gaat
er een enquete gehouden worden.

Rob

7

Jaarverslag en
jaarplan MR

•

het jaarverslag stuurt Audrey ter inzage en op- of aanmerkingen
naar de lerarengeleding van de mr.
De MR kijkt nog eens kritisch naar het jaarplan. Er blijken termen in
te staan die bij de directie niet bekend zijn.

Audrey

•
Feedback GMR

geen

Rondvraag
10 Volgende MR

di 25 okt

Afsluiting

Wie

Kort lopende actiepunten

Rob

Op site zetten bij MR: Wanneer geïnteresseerde ouders een MR bijeenkomst willen bijwonen dienen
zij dit eerst van te voren aan te geven.

Rob

Mailt onderwijskundig jaarverslag van Ithaka naar MR

Rob

Geeft door dat antwoordapparaat om 9.00-9.15 moet worden afgeluisterd en melding in nieuwsbrief

Audrey

Mailt jaarverslag MR en laatste notulen naar Rob

Rogier

Mailt plan van aanpak RI&E naar mr leden.

Lang lopende 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

loopt

3

Ouderbijdrage Windekind verhogen

10-05-2016

Rob

loopt

4

Offertes diverse schoonmaakbedrijven (incl. de klassen)

14-06-2016

Rob
Audrey

loopt

