MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2015-2016
Datum: 14 juni 2016
Agenda
1

Opening

2

Aanwezig /
Afwezig

3

Lang lopende
Actiepunten
(zie overzicht)

4

Punten v ouders:
- mails ouders

Notulen

Actie

Aanwezig: Audrey Kramer, Rogier Diepenmaat, Adry Bakkum, Rob van
Tricht
Afwezig: Josefien van Geluk, (Roelandt van Ierssel)
(Er komt een (nieuw) ouder binnen die dacht dat de MR bespreking een
algemeen ouderavond was voor alle ouders. Zij vertrekt wanneer zij begrijpt
dat het niet zo is.
Gïnteresseerde ouders mogen MR bijeenkomsten bijwonen, maar het is wel
wenselijk dat zij dit van te voren aangeven. Rob gaat dit op de website
zetten).
5) toiletbordjes op toiletten zijn gemaakt en gemonteerd. Ook zitten er
een soort drangers op 2 deuren zodat ze langzaam dichtvallen.
De Vendor zeep-, handdoek- en wc-rol dispensers zijn geplaatst bij
de kleuter toiletten.
8) Informatie over de vakken en periodes per klas voor de ouders gaat
opgenomen worden in het schoolplan zodat deze informatie
verstrekking duidelijker en actiever gedeeld gaat worden.
9) De bijeenkomst van commissies, ouderkring en directie is als
positief ervaren.
11) Rob heeft informatie gekregen van leraren van Windekind over de
bijdrage voor deelnemende ouders. Besluit over de hoogte hiervan
moet nog genomen worden. Deze zal per 1 januari ingaan.

allen

Er zijn een aantal mails binnengekomen:
Rogier
- Waarom zijn de bijdragen voor contributies en abonnementen Vrije
Audrey
school zo hoog, en wat krijgen we daarvoor?
Dit bedrag bestaat uit contributie voor 2 verenigingen tw; Vereniging
voor Vrije Scholen en de Vereniging voor Bijzondere Scholen. Om te
weten wat deze verenigingen doen kun je kijken op de websites van
deze organisaties. Zij houden zich onder andere bezig met beleid,
onderwijshervorming en samenwerking tussen scholen.
- Sommige ouders vinden de schoonmaak nog altijd onder de maat.
Voor een deel is dit de verantwoordelijkheid van de ouders die wekelijks
de klas schoonmaken. Het komt regelmatig voor dat dit niet gebeurt.
Rob gaat onze schoonmakers vragen wat de extra kosten zullen zijn
wanneer zij ook de klassen bv 2x per week schoonmaken. En tevens 2
andere bedrijven offertes laten maken om te vergelijken.
Ook gaat hij in Alkmaar vragen welk bedrijf daar de schoonmaak doet,
tegen welke vergoeding en of men daar tevreden is.
Adry meldt dat in het verleden de schoonmaak ook wel slechter geweest
is en dat dit een regelmatig terugkerend punt is.
- Hoe hoog is de bijdrage voor de klassenpot en waar wordt het geld
aan besteed?
Dit gaat op de activiteitenlijst komen te staan en er wordt bij vermeld dat
ook dit een vrijwillige bijdrage is.
- Koffie en thee op een ouderavond:
Koffie en thee meenemen wordt geschrapt en vervangen door ‘op
school zetten’, iets lekkers is optioneel door ouders zelf te verzorgen.
- Idee: een “warm welkom mail” vanuit de leerkracht naar ouders aan
het begin van een schooljaar, voordat school begint.
Goed idee, gaat besproken worden in de leraren vergadering.

- inloopspreekuur

Geen

Klas 4

Er is wat onrust in klas 4. De klas is gedurende het jaar erg groot geworden.
Door verschuiving van leraren en nu de uitval van Josefien staan er 2
nieuwe leraren voor de klas. Kinita en Kat. Kat is een bekende vanwege
stage en zij zal de opleiding binnen een jaar afronden. Rob is tevreden over
haar. Bij Kinita spelen vragen over orde houden. Onder de ouders heerst

Rob

onvrede over de huidige situatie. Rob heeft diverse gesprekken met ouders
gehad.
Er wordt voorgesteld door de oudergeleding om op 4 juli (ouderavond
e
getuigschrift uitreiking) in ieder geval een 3 persoon daarbij aanwezig te
laten zijn; Rob/Adry/Elise.
5

Inspectie bezoek

Komende vrijdag is het bezoek van de onderwijs inspectie. Rob heeft de
Rob
schoolgids, het schoolplan en het veiligheidsplan op orde. Deze documenten
zijn verplicht. Op de website is de enquete oudertevredenheid inzichtelijk.
Rob heeft ook verschillende analyses gemaakt van verschillende schooldata
zoals citoscores en doorstroomnivo van leerlingen. Erg indrukwekkend.

6

Jaarverslag en
Jaarplan MR

Rogier zal aan het jaarverslag MR beginnen. Dit moet begin volgend
schooljaar klaar zijn.
Audrey heeft een jaarplanning voor de MR gemaakt en vraagt aan iedereen
om deze door te nemen en eventuele aan en opmerkingen door te geven.
Deze zal vanaf volgend schooljaar gebruikt gaan worden.

Vz

7

Ouderbijdragen
uitleg

Er komt zeer waarschijnlijk een digitaal betaal systeem voor de
ouderbijdragen. We gaan toch in zee met het bedrijf dat de activiteiten van
Yorama (digitaal incasseren ouderbijdragen) heeft overgenomen.
Rob maakt nog een afspraak met de MR oudergeleding om te overleggen
over de inhoud van deze brief en/of de digitale versie (systeem) voordat het
naar de ouders gaat.

Rob

8

Website klas 3

Klas 3 heeft een eigen website voor de klas (www.koningkik.nl). Het feit dat Audrey
deze site er is geeft wellicht aan dat er onvrede is over de website van de
school, of dat er informatie gemist wordt. Op de site staat toch wel veel
content en informatie die openbaar beschikbaar is, zoals gegevens van
ouders en kinderen. Rob gaat de beheerders van klas 3 uitnodigen voor een
gesprek hierover.

Feedback GMR

geen

Rondvraag

Audrey verteld dat er een gymzaal komt bij de Beeck. Een van de
tennisvelden wordt omgebouwd. (Dit weet zij van de ARH bovenbouw die
daar gebruik van gaat maken en het zou deze herfst klaar zijn). Dit zou heel
interessant voor onze school kunnen zijn om gebruik van te maken. Dit is
dichterbij dan de huidige gymzaal en zou veel wandeltijd schelen. Rob gaat
hierover informeren.

9

10 Volgende MR

Vz

Woensdag 21 september 2016

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.

Rogier

Maakt jaarverslag MR

Rob

Mailt onderwijskundig jaarverslag van Ithaka naar MR (1 Juli) ter kennisgeving

Rob

Navragen Alkmaar over kosten en tevredenheid schoonmaak.
En offertes andere schoonmaakbedrijven opvragen.

Rob

Informeert naar de nieuwe gymzaal bij de Beeck

Lang lopende actiepunten (2015-2016)

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.

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
Adry

loopt

9

Klassenouders, div commisiies en OK bijeenkomst

09-02-2016

Rob

ja

10

Huishoudelijk mr reglemaent opstellen

09-02-2016

Audrey

ja

11

Ouderbijdrage Windekind verhogen

10-05-2016

Rob

loopt

12

Offertes schoonmaak (incl. de klassen)

14-06-2016

Rob
Audrey

14-06-2016

Rob
Adry

13 Welkoms mail vanuit leerkracht naar ouders aan begin van schooljaar

