Notulen MR vergadering
st Aloysiusschool Gouda
Datum:
Tijd:
Aanwezig:
Afwezig:

12-10-2017
20.00 – 22.00
Marieke Spruijt (vz), Monique de Korte, Jolanda van Ginneken,
Sandra Damen, Marcel Swede, Ingrid Spruit (notulen)
Sharon Bean (afwezig)

Agendapunt
1. Opening en vaststelling agenda
Ivm veranderde samensteling van MR stellen de leden zich nogmaals voor. Sharon heeft
aangegeven te stoppen met haar deelname in de MR ivm studie.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. Verslag wordt vastgesteld.
3. Eerste ervaringen Marion
Eerste periode stond in het teken van kennismaken zowel met team als met schoolorganisatie en
omgeving. Marion merkt op dat in het team een positieve sfeer heerst, er is veel betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Opvallend is rust in de school en voor leerkrachten de vrijheid om
onderwijskundig activiteiten uit te proberen. Ze ziet kansen voor Aloysius om deze verschillende
activiteiten nog beter in samenhang te brengen. Veel informatie gekregen, beeld van ‘het grotere
plaatje’ wordt steeds duidelijker. Marion heeft ook behoefte om op informele manier met ouders van
gedachten te wisselen.
4. 4/5 oktober
Thema studiedag 4 oktober: ambitie. Leerkrachten zijn lang diverse locaties geweest (o.a. bezoek
aan IKC, orthopedagogisch KDV, muziek- en cultuuractiviteiten. De kennismaking met de
muziekmethode is goed bevallen, deze wordt als proef in het lesaanbod voor dit jaar opgenomen.
Staking 5 oktober: Grote opkomst, 60.000 mensen. M.b.t. mogelijke tweede staking: directieraad
Groeiling gaat mee met standpunt van PO-Raad en afhankelijk van standpunt van de bonden wordt
bepaald of aan deze staking mee wordt gedaan.
5. Knelpunten
Capaciteit en flexibiliteit in vervanging is sinds enige jaren een knelpunt in Groeiling. Marion
geeft aan in overleg met Groeiling ruimte te zoeken dit knelpunt in het team op te lossen o.a.
door andere inzet van geld in vervangingsfonds.
Passend onderwijs: basisfonds biedt geen ruimte voor aanvullende ondersteunende
capaciteit. Er is binnen begroting niet voldoende financiële ruimte te hebben om die capaciteit
structureel toe te voegen.
6. GMR
Jolanda neemt namens MR deel in GMR. Uit het verslag: In overleg juni nadruk op
privacywetgeving ivm leerlingenvolgsysteem. Ouders van Aloysius hebben voor de zomervakantie als praktische uitwerking hiervan - het formulier van Groeiling ter ondertekening ontvangen.
Overleg september: Groeiling heeft besluit genomen om te stoppen met deelname aan
vervangingsfonds en beheert de gelden zelf zodat besteding flexibeler is.
7. Verkeerssituatie Spieringstraat
Blijft ondanks afspraken met buurt en inzet van ouders en maatregelen op straat een
onderwerp dat aandacht behoeft. Marion blijft hierin met alle betrokkenen contact houden.

8. Oudercafé
In 2016 is het eerste oudercafé georganiseerd om input voor het schoolplan te krijgen. In 2017 is
ste
daarop vervolg gegeven door in te zoomen op het onderwerp 21 eeuwse vaardigheden.
Doel is om verbinding en betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. MR wil accent op een
inhoudelijk onderwijskundig element blijven leggen. Thema waar nu aan gedacht wordt is ‘cultuur
op school’. Dit thema wordt meengenomen in leerkrachtenwerkgroep ‘samenwerken met ouders’.
In volgende MR wordt thema vastgesteld.
9. Ondersteuningsplanraad
In juli is email voor werving is verzonden aan ouders en leerkrachten. Mogelijkheid tot
inschrijving is inmiddels gesloten.
10. Invulling ‘vrije stoel’ MR
Met vertrek van Sharon is er een plek vrij in MR. Voorstel is te werven onder ouders via emailing.
Beheer mailbox MR: Jolanda neemt dit over.
11. Punten uit de OR
Aanwezigheid afvaardiging van OR in MR is vastgelegd in statuten OR. OR wordt agendalid
van MR. OR past statuten aan.
Wie is wie poster: MR poster updaten. MR verzamelt gegevens en stuurt die naar vormgever.
Rondvraag
Geen punten. Voorzitter sluit de vergadering.
Volgende MR: 15 november
Data MR-vergaderingen 2017-2018
2017: 15 november. 2018: 22 januari (oudercafé) 14 maart, 28 maart (gezamenlijke vergadering
MR en GMR) 23 mei, 28 juni.

