MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2015/2016
datum: 10 mei 2016
Agenda
1

Notulen

Actie

Opening
Aanwezig: Audrey Kramer, Rogier Diepenmaat, Rob van Tricht
Afwezig: Roelandt van Ierssel, Josefien van Geluk, Adry Bakkum

2

Kort lopende
actiepunten

- Vult Maarten de schoonmaakflessen? Rob laat weten dat Maarten in
minder tijd dezelfde taken heeft. Hij gaat met Maarten een duidelijk overzicht
maken van zijn taken en hier met hem prioriteiten in stellen. Alle “klussen”
zullen via Rob moeten gaan. Maarten heeft zich inmiddels ook opgegeven
voor de cursus tot keurmeester. Enkele elektriciteitspunten hebben echt
aandacht nodig.
- Enquête ouderkring komt voorlopig te vervallen. De OK neemt genoegen
met de geplande enquêtes die school houdt.

Lang lopende
Actiepunten

4) Er is een offerte binnen van de schoonmakers waarin de extra
Vz
schoonmaakwerkzaamheden (o.a. podium aula) zijn opgenomen.
5) Rob heeft bedrijf Vendor op bezoek gehad om te spreken over definitieve
goede oplossing voor de hygiëne op de toiletten. Er gaat een pilot gestart
worden bij de kleuters met zeepdispensers, wc-rol houders en handoekapparaten. Als dit bevalt, gaat dit uitgerold worden in de hele school. De
offerte om dit voor de gehele school te regelen bedraagt 3500 euro. Hierin zit
ook alle onderhoudt. Het begrag lijkt aan de hoge hand, maar op jaar basis
is dit €17,50 per kind.
Audrey mailt het document over onderhoud aan de toiletten naar Rob. Rob
bespreekt de acties hierin met Maarten.
9) De brief om helpende ouders uit te nodigen (i.s.m. OK) voor algemene
informatie avond ligt klaar. Zal wrsch 9 juni zijn.

(zie overzicht)

3

4

Vz

Punten v ouders:
- ouderkring

Geen

OG

-mails ouders

Geen

OG

- inloopspreekuur

Geen (15 april)

OG

Windekind

Aangezien de maandbijdrage aan de lage kant is vergeleken met andere
peuterspeelzalen kan het bedrag omhoog.
De hoogte van de verhoging van de maandelijkse bijdrage wil Rob laten
onderzoeken door personeel van Windekind.

Rob

Onderwijsinspectie De Onderwijsinspectie gaat 17 juni langskomen. Vanuit het ministerie
worden scholen een maal per vier jaar bezocht en uitvoerig gescreend.
Inspectie kijkt in de ochtend mee in 4 klassen. Er worden gesprekken
gevoerd met directie, leraren, intern begeleider, delegatie ouders en
delegatie leerlingen. Enkele ouders zullen benaderd worden om deze
gesprekken te voeren. Aan de oudergeleding van de MR ook de vraag om
een ouder af te vaardigen. OG MR besluit dat Rogier zich aanmeldt.

Rob

Formatieplan 2017 Er zijn twee nieuwe partime en één nieuw fulltime leerkrachten aangenomen. Rob
De formatie (bezetting personeel) voor 2017 zal in de komende nieuwsbrief
bekend gemaakt worden.
Schoolkrant

Er is een schoolkrant commissie opgericht. Diverse ouders zijn door Christel
en Audrey benaderd om hieraan deel te nemen. Aangezien er veel animo is
komt er geen katern in de Seizoener, wat eerst de bedoeling was, maar een
geheel eigen schoolkrant. Het gaat 3 x per jaar verschijnen, de pilot is deze
herfst.

Feedback GMR

geen

Rondvraag

geen

Data komende
MR en GMR

MR van 19:30 tot 21:00 uur:
14 juni
GMR:
23 mei, 6 juni

Afsluiting

Rob

Vz

wie
Audrey

Kort lopende actiepunten
Mailt nogmaals de onderhoudswerkzaamheden toiletten naar Rob

Lang lopende actiepunten

ingebracht

door

Afgehandeld

1

Nieuwe tekst maken; uitleg ouderbijdrage voor ouders

25-08-2015

Audrey

ja

2

Voorstel diverse commissies bij ouderkring

25-08-2015

Josefien

ja

3

Aanduidingen op 2 toilet deuren (keuken en klas 5) aanbrengen

22-09-2015

Rob

ja

4

Overzicht schoonmaakwerkzaamheden en kosten

22-09-2015

Rob

ja

5

Algehele hygiëne op toiletten inventariseren en voorstel voor
aanpassingen. Via Ouderkring.

22-09-2015

Rob/
Audrey

loopt

6

Schoonmaakspullen ouders inventariseren en in orde maken, in
overleg met Rob

22-09-2015

Audrey

Ja

7

Subsidie buitenruimte

09-02-2016

Rob

loopt

8

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

09-02-2016

Josefien

loopt

9

Klassenouders, commisiies en OK bijeenkomst brief opstellen

09-02-2016

Rob

10

Huishoudelijk mr reglemaent opstellen

09-02-2016

Audrey

11

Ouderbijdrage Windekind verhogen

10-05-2016

Rob

ja

