MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2016-2017
Datum: 17 november 2017, 19.30-22.00 uur
Agenda

Notulen

Actie

Opening

1

Aanwezig /
Afwezig

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

Agenda
vaststellen

Bij gebrek aan een agenda stellen we ter plekke lijst gespreksonderwerpen
op.
1. info exploitatie 2016 en begroting 2017 ARH en andere Ithaka
scholen
2. Informatie Windekind
3. Ziekte Josefien
4. vacature MR
5. Schoonmaak
6. Opbrengst Sinterklaasmarkt
7. Ouderbijdrage verantwoording
8. Enquête komend jaar
9. Bijeenkomst Ouderkring MR en betrokken ouders

Info exploitatie
2016 en
Begroting 2017

In 2016 is een positief resultaat van bijna 1000 eu in de begroting
gerealiseerd. Dit mag als zeer positief worden gezien omdat de start van
een extra kleuterklas extra zwaar op de begroting drukt. Het totaal aantal
leerlingen over het gehele jaar viel licht tegen door verschillende
omstandigheden.
De begroting voor 2017 ziet er voor de ARH school positief uit. Deze maakt
echter deel uit van het geheel van Ithaka scholen en daar zijn tegenvallende
cijfers te zien. De gehele meerjaren begroting is nog niet goedgekeurd en
zal ingebracht worden nadat deze is aangepast.
Zoals bekend is de contributie voor Windekind verhoogd. Hierdoor is het
bedrag dat bijgelegd wordt door ouderbijdragen en school lager.
Rob heeft een voorstel van de Vlinderboom om de peuteropvang bij ons
op school over te nemen. Dit zou financieel een groot voordeel hebben,
maar de invulling is wel wezenlijk anders dan de huidige. Rob vindt het
te verantwoorden dat de situatie blijft zoals die nu is. De MR gaat zich
hier nog over beraden en zal zsm zijn mening kenbaar maken.

Rob

2

Informatie
Windekind

3

Ziekte Josefien

Leontien is aangenomen voor 3 dagen in de week voor klas1, om Josefien
te vervangen. Het re-integratie proces van Josefien wordt zal los worden
gezien van het werk voor de eerste klas.
Sophie kan zich hierdoor weer meer op haar IB taken richten.

4

Leden werving mr

We spreken kort over de concept tekst voor de werving van nieuwe mr
leden. Deze zal aangepast worden door Rogier en in de nieuwsbrief
geplaatst worden met een sneltoets naar het mailadres van de mr.

5

schoonmaak

Vanaf 1 januari voert ons schoonmaakbedrijf de werkzaamheden uit volgens Rob
de nieuwe afspraken. De benodigde machines zijn nog niet aangeschaft en
de schoonmakers zijn nog enigszins zoekende naar een juiste invulling. Nog
te weinig concrete ervaring om goed te evalueren. Komt volgende
vergadering terug.

6

Opbrengst
Sinterklaasmarkt

Er is 2350 euro overgemaakt op rekening van de school. Dit is de opbrengst
van de afgelopen Sinterklaasmarkt. De organisatie voor de volgende
Sinterklaasmarkt zal een onderwerp zijn op de agenda van de komende
ouderkring bijeenkomst. We spreken even over het inzetten van de
opbrengsten van Sinterklaasmarkten voor een herkenbaar toestel in de
buitenruimte.

7

Verantwoording
ouderbijdragen

Deze is nog niet af en zal volgende vergadering op de agenda staan.

MR

Rogier

rob

8

Enquête komend
jaar

Het is nog niet bekend welke enquête gehouden zal worden en wanneer dit Rob
zal zijn. Ook dit onderwerp zal volgende vergadering terugkomen. Het zou
fijn zijn als de mr dan een idee heeft van welke persoonlijke vragen ze
zouden willen toevoegen als dit mogelijk is.
Dit zou ook een goed agendapunt kunnen zijn op de ouderkring
bijeenkomst. Rogier neemt zsm contact op met Sanneke (Ouderkring) om te
vragen of agendapunten op de uitnodiging komen en of de eerder
genoemde mr punten er op kunnen.

Commissie
buitenruimte

Er is een nieuwe commissie voor de buitenruimte. Deze bestaat uit:
Kiki Visser
Wilco Schmeits
Marieke van Latum
Zij hebben mede als taak wat uitgebreider te communiceren over de
plannen en vorderingen in de buitenruimte.

Afhalen kinderen

Ouders wachten, volgens sommige leraren, iets te vaak en in iets te grote
getale in de school op hun uitgaande kinderen. Dit is soms storend voor de
andere klassen. Rob zal hier een onderwerp in de nieuwsbrief van maken.

10 Volgende MR

7 mrt – 11 april – 20 juni – 11 juli

Afsluiting

Wie

Kort lopende actiepunten

MR

Ouderbijdragen bekijken en koers bepalen

loopt

Rob

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

loopt

Audrey

Mailt jaarverslag MR en laatste notulen naar Rob

loopt

Audrey

Overlegt met Rob en Ouderkring over bijeenkomst

loopt

Rogier

Contact ouderkring over agendapunten SKM en enquête

loopt

Rob

Brengt volgende vergadering meerjaren begroting in.

loopt

Rob

Bericht nieuwsbrief over afhalen kinderen

loopt

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

ja

4

Offertes diverse schoonmaakbedrijven (incl. de klassen)

14-06-2016

Rob
Audrey

ja

