MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2017-2018
Datum: 14 december 2017, 19.30-21.00 uur
Agenda

Notulen

Actie

Opening
Aanwezig /
Afwezig
1.

Aanwezig: Elise Kuin, Rob van Tricht, Rogier Diepenmaat (notulist)
Afwezig: Sophie Zoon

Notulen vorige
vergadering

•
•

Rob zal de Drakenpit vragen zich voor te stellen via de
nieuwsbrief.
We zullen de notulen voortaan direct naar alle leden sturen en in
de volgende vergadering evt aanpassen en dan publiceren.

rob

•
2.

Lopende
actiepunten

•
•
•

Toiletrol dispencers zullen in januari door de gehele school op de
toiletten geplaatst worden.
Elize zal bij Lupko navragen hoe het met de handoeken gesteld is. Elize
Zijn er nieuwe aangeschaft?
Een afgeschermd deel op de website zal er komen. Het bestuur
van Ithaka is het hier mee eens.

•
3.

Inbreng ouders

•

•

Marike van Latum heeft inmidddels antwoord gekregen van Rob
op haar vraag over het veiligheids beleid van onze school. Aan
haar zal gevraagd worden of zij zich aan wil melden in de
komende verkiezingsronde voor de vacature voor de mr.
Er was een vraag over de bezetting en bijeenkomsten van de
ouderkring. De ouderkring is beperkt bezet.
De commissie buitenruimte is opgeheven.
Van de marktcommissie is informatie gewenst over de voortgang.
De schoolkrant commissie loopt goed.
De ouderbibliotheek is inmiddels openbaar.
We willen graag eind februari een bijeenkomst organiseren van de
ouderkring (inclusief de klassenouders). Mr organiseert dit.

4.

schoolinfo

•
•

•
•

5

•

6.

Rondvraag

7

Volgende MR

Er is een begrotingsgesprek geweest met het bestuur van Ithaka.
Hiervan zijn nog geen definitieve stukken. Deze zullen volgen in
de volgende mr vergadering.
Het is rob en elize niet bekend dat er info gesprek geweest is in
klas 6 van het pcc zoals wij te horen kregen van audrey. Zij zullen
dit navragen en we vinden niet dat er “reclame” gemaakt moet
worden op onze school voor welke school dan ook.
Uitslag van de enquete “werken aan kwaliteit” van de website voor
PO zal in januari bekend gemaakt worden naar alle ouders.
Er wordt gesproken over aangepaste schooltijden voor de
kinderen. Een voorstel hiervoor zal voorgelegd worden aan de
MR.

Rob/
Rogier

MR

Rob

Mr zal de jaarplanning van de gmr opvragen en samen met dit
document en de punten van onze eigen school een jaaragenda
maken.
geen

Dinsdag 6 februari.

Afsluiting

Wie

Kort lopende actiepunten

gedaan

rogier

Uitzoeken subsidie busvervoer klas of school

rogier Tekst schrijven voor mr-vacature en aan rob mailen om te plaatsen
rogier
Mr

Mailt mede mr leden over wachtwoorden dropbox en email mr
Maakt jaar agenda volgend jaar op basis van gmr jaar agenda die
opgevraagd gaat worden door rogier

rob Website afgeschermd deel?

loopt

rob Levert begroting 2017-2018 en voorstel aangepaste schooltijden aan
Elize

1

Vraagt lupko over handoeken toilet

Lang lopend actiepunten (2016-2017)

ingebracht door

Algehele hygiëne op toiletten inventariseren en voorstel voor
aanpassingen.

22-09-201
5

Afgehandel
d

Rob/
mr

loopt

2
3

Offertes diverse schoonmaakbedrijven (incl. de klassen)

14-06-2016

Rob
Audey

ja

4

Windekind overname

7-03-2017

Rob
MR

ja

