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

22-01-2018
20.00 – 22.00
Marieke Spruijt (vz), Monique de Korte, Jolanda van Ginneken,
Sandra Damen, Marcel Swede (notulen), Ingrid Spruit, Saskia
Baars, Ellen Tomberg (bureau B&T), Marion Groot, Elise
Spruijt, Peter van Zoest

Agendapunt
1. Opening en vaststelling agenda
Marieke (voorzitter) heet de potentiele leden voor de MR (Saskia, Elise en Peter) welkom. Deze
bijeenkomst is een mooie gelegenheid kennis te maken met de MR. Deze extra vergadering
staat vooral in het teken van de voorbereiding van het van het oudercafé op 22 februari.

2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen. Notulen 15 november 2017 aangenomen.

3. Oudercafé
Twee jaar geleden is het eerste oudercafé gehouden. Het café heeft destijds input opgeleverd
voor het schoolplan. Het was een levendig en interactieve café met ouders en leerkrachten. De
resultaten zijn samengevat op een handzame poster. Vorig jaar is het oudercafé voor het eerst
door de MR georganiseerd. Het thema was toen ‘21ste eeuwse vaardigheden’. Het was een
interessante, vooral informatie bijeenkomst. Dit jaar willen weer meer interactief gaan ophalen
bij de ouders met de vraag: wat heeft het schoolplan tot nu toe opgeleverd en waar willen we
aan gaan werken met de school?
De samenvatting van twee jaar terug is gedeeld met de ouders. De school is aan de slag gegaan
met de punten. Niet voor iedereen is het duidelijk wat er met de punten gedaan is. Niet alle
punten hoeven nu te worden behandeld, het is praktisch om een link te leggen met de
uitkomsten van diverse werkgroepen binnen de school en aangeven wat de stavaza is. Wat we
willen ophalen bij de ouders: wat gaat er goed, wat kan er beter, ideeën hoe te verbeteren? Wat
is de volgende stap voor de komende twee jaar? Het is niet de bedoeling om nu al een lange
termijn perspectief voor de school te schetsen, dat is voor het volgende schoolplan, dat de
komende 2 jaar in de steigers zal worden gezet. Wat we wel gaan doen: waar ben je trots op, en
waar erger je je aan? Een evaluerend karakter dus van de afgelopen 2 jaar, waarbij vanuit de
werkgroepen kan worden aangeven wat de stavaza is.
We starten om 19.45, inloop vanaf 19.30 uur, tot 21.15. We mikken op betrokken ouders. Twee
jaar terug hadden we een externe spreker, die begeleidde, wat leidde tot een open discussie.
Marieke heet welkom namens de MR en introduceert Marion. Rond 20.00 uur doet de begeleider
(Ellen) de aftrap en zij legt de opzet van de avond uit. 3 Thema’s worden ingeleid door een
deelnemer uit de werkgroepen. In kleinere groepjes worden de thema’s besproken, waarna het
resultaat centraal wordt teruggepakt. De thema’s die gedeeld zijn met de ouders: communicatie
en samenwerking, eigenaarschap en professionalisering en 21e vaardigheden.
Er vindt nog nadere afstemming plaats tussen Marion, Ellen en Marieke over indeling van de
avond. Over een aansprekend plaatje voor poster en uitnodiging wordt nog nagedacht. Ellen is
er op de avond, en neemt nog een collega mee. Een beamer is noodzakelijk.
Actiepunten: catering (Jolanda), stoelen huren (Jolanda). Ingrid past het draaiboek aan. Het
team wordt gevraagd wie er wil pitchen.

4. Begroting en Meerjareninvesteringsplan
De MR heeft een adviesrol t.a.v. begroting en investeringsplan, het bestuur van de Groeiling
heeft de stukken al goedgekeurd. De cijfers zien er gezond uit. Er wordt geïnvesteerd in eigen
mobiele devices. Een substantiële verandering is dat de vervangingskosten van zieken voortaan
zelf gedragen moeten worden. Een lijstje met vragen zal nog aan Marion worden opgestuurd en
(inclusief antwoorden) gedeeld met de MR.

5. Verkeerssituatie
Met het brigadieren gaat het een stuk beter, de buurt is tevreden. Aan de gemeente zal
gevraagd worden de komende weken nog even te blijven handhaven. Voor de toekomst: af en
toe (tijdelijk) brigadieren, met name na de vakanties. Ophalen in de klas bevalt ook goed. Na de
voorjaarsvakantie volgt een evaluatie.

6. Punten vanuit de OR
Geen. OR krijgt MR agenda, andersom niet. Voorzitters wisselen elkaars agendapunten uit,
handig om ook OR agenda te ontvangen, praktisch om gezamenlijke punten tegelijk te
behandelen. De voorzitter neemt hierover contact op met de voorzitter van OR.

7. Rondvraag
Oudercafé voorbereiden is komende tijd belangrijkste. De potentiële leden kunnen nu, als ze
willen, al aanhaken tot het einde van het schooljaar. De GMR zoekt ook nog actieve ouders.

Voorzitter sluit de vergadering.
Volgende MR: 14 maart
Data MR-vergaderingen 2018
28 maart (gezamenlijke vergadering MR en GMR) 23 mei, 28 juni.

