MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2016-2017
Datum: 8 november 2016, 19.30-21.00 uur
Agenda
1

Notulen

Actie

Opening
Aanwezig /
Afwezig

Aanwezig: Audrey Kramer, Rogier Diepenmaat, Josefien van Geluk,
Rob van Tricht (t/m agendapunt 7)
Afwezig: Adry Bakkum

2

Kortlopende
actiepunten

• Jaarverslag mailt Audrey naar Rob om op de website te plaatsen.
Er zal geen verkorte versie van de GMR meer komen. Dus dit kan van de
site gehaals worden.
• Hoe staat het met de vorderingen van een sjabloon waarin duidelijk
gemaakt kan worden wat er in de klas speelt qua lesstof ed. (4) Josefien
laat weten dat het moeilijk is dit van tevoren aan te geven omdat periodes
in verschillende volgordes kunnen worden aangeboden. Leraren zijn vrij
om hier wat in te schuiven, en dit maakt een vast format lastig. Rotterdam
heeft het niet meer op de site staan, en in Utrecht wordt het als erg veel
informatie ervaren.
Rob gaat op zoek naar een schema van de vakken per klas dat (ooit) in
de schoolgids zat/zit zodat dit op de website gezet kan worden.

3

Punten v ouders:
- mails ouders

• Er zijn vragen over het beleid van honden in en om de school.
vz
Honden mogen aangelijnd op het schoolplein. Honden mogen niet de
school in, ook niet aangelijnd. Rob heeft dit in de nieuwsbrief geplaatst.
• Er zijn vragen over de buitenruimte en indeling van het nieuwe
schoolplein. Er lijkt soms wat gebrek aan structuur en planning in het
aanpassen van de buitenruimte te zitten.
Rob: De commissie buitenruimte is door omstandigheden zeer veel
kleiner geworden. Er is behoefte aan nieuwe leden en dan liefst ook
iemand die juist de communicatie over de planning en vorderingen op zich
zou willen nemen. De acties die ondernomen worden zijn nog steeds wel
degelijk onderdeel van het plan voor aanpassing van de buitenruimte.
Sommige dingen hebben wat tijd nodig zoals de berg die nog begroeid
moet worden naast de kleuteringang.

4

Schoonmaak

Ons huidige schoonmaakbedrijf is gevraagd meer taken op zich te nemen. Rob
Hiervoor vragen zij een meerprijs. Rob en Audrey gaan dit bekijken.

5

Verdeling
ouderbijdragen

• MR gaat naar de ouderbijdragen kijken om evt een koers te bepalen.
• De contributie van Windeking gaat vanaf september 2017 omhoog naar
€90. Hiermee wordt de bijdrage vanuit de Ouderbijdrage minder.

vz

6

Algemene
ouderavonden

• Deze worden tegenwoordig georganiseerd in de vorm van een lezingen
en afgelopen 7 november is er een geweest. Klaas van Egmond, van de
antroposofische vereniging alkmaar-bergen e.o., gaf een lezing met de
titel “op weg naar een duurzame samenleving”. De inhoud werd als
positief ervaren.

vz

Inbreng Rob

• De ouderbijdragen gaan in het vervolg geïnd worden middels “Wis
Collect”. Dit is een digitaal facturatie systeem via internet. De mogelijkheid
van papieren incasso gaat hiermee komen te vervallen. De betaling zal op
verschillende digitale manieren mogelijk zijn zoals ideal of telebankieren.
Wanneer het gaat starten is nog onduidelijk.
• Rob brengt een overzicht schema in, die hij gemaakt heeft, van de
lesuren en schooltijden naar aanleiding van de extra ingeplande vakantie.
Hierin is te zien dat we met de extra ingeplande vakantie binnen de norm
van benodigde les- en schooluren blijven. Dit kan per jaar verschillen en
dit overzicht zal dus per jaar bekeken/bepaald worden.

Rob

Rondvraag

• Wanneer zal dit jaar de tweejaarlijkse enquête plaatsvinden, en kunnen
wij hier een persoonlijk deel in verwerken? Rob zal dit nakijken en hier
volgende vergadering op terugkomen.

vz

7

vz

8

Werving nieuwe
leden

De MR zal aan het eind van dit schooljaar nieuwe leden nodig hebben.
vz
We gaan een uitnodiging in een nieuwsbrief in januari plaatsen om nieuwe
leden te vragen zich aan te melden. Met een inwerkperiode en overdracht
zouden er dan voor het nieuwe schooljaar liefst twee nieuwe leden
(oudergeleding) kunnen toetreden.

9

Achterban MR

De MR zou graag meer contact met de achterban willen in de vorm van
vz
de bijeenkomsten met de ouderkring, commissies en betrokken ouders. Er
is al in overleg met de ouderkring vorig schooljaar afgesproken dat er 2
keer per jaar een bijeenkomst gehouden zal worden. De MR zou het fijn
vinden om samen met de Ouderkring de agenda op te stellen, en tevens
de initiatiefneming (2x per jaar) bij de MR neer te leggen.
Dit gaat Audrey bespreken/overleggen met Rob en de Ouderkring.

10

Volgende MR

17 jan – 7 mrt – 11 april – 20 juni – 11 juli

Afsluiting

Wie

Kort lopende actiepunten

MR

Ouderbijdragen bekijken en koers bepalen

Rob

Zoekt uit wanneer volgende enquete plaatsvindt en of we persoonlijk deel kunnen toevoegen

Audrey

Mailt jaarverslag MR en laatste notulen naar Rob

Audrey

Overlegt met Rob en Ouderkring over bijeenkomst

Lang lopende actiepunten (2016-2017)

ingebracht door

Afgehandel
d

1

Algehele hygiëne op toiletten inventariseren en voorstel voor
aanpassingen.

22-09-201
5

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

ja

4

Offertes diverse schoonmaakbedrijven (incl. de klassen)

14-06-2016

Rob
Audrey

loopt

