
MR notulen Adriaan Roland Holstschool 2017-2018 
Datum: 17 oktober 2017, 19.30-21.00 uur 

Agenda Notulen Actie

Opening

Aanwezig / 
Afwezig

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

1. opening • De nieuwe leden Elise en Sophie worden welkom geheten en er 
wordt besloten dat Sophie voorzitter zal zijn van de MR.

2. Lopende 
actiepunten

• Rogier licht enkele actiepunten van vorig jaar toe en deze zullen in 
de vergadering besproken worden. 

•

3. Inbreng ouders • Brief van een ouder over pesten.Rob en Elise laten weten uitgebreid 
op de hoogte te zijn van deze situatie. Rogier zal namens de mr 
reageren naar deze ouder.

4. (social) Media 
protocol 

• Leerkrachten geven in klas 4, 5 en 6 meer aandacht aan multi-
media wijsheid en hoe er op school mee omgegaan wordt. Het 
social media protocol wordt op de website geplaatst. Iedereen is 
zich bewust van de eigen vrijheid en verantwoordelijkheid van 
leerlingen en ouders hieromtrent, maar met een protocol heb je iets 
om op terug te vallen.

5 schoolinfo • De eindresultaten van de IEP (ICE Eindtoets Primair onderwijs). ICE 
is een onafhankelijke organisatie gespecialiseerd in het maken van 
toetsen voor het onderwijs. Deze toets is afgenomen bij de 6de 
klassers. 
De eindresultaten van afgelopen jaar lagen boven het landelijk- en 
boven het inspektie gemiddelde. Dit was in lijn met de 
verwachtingen voor deze leerlingen. 14 van de 28 leerlingen zijn 
doorgestroomd naar de vrije school bovenbouw. 

• De crowd funding actie. Deze was een succes en hierdoor hebben 
we 20 nieuwe zonnepanelen kunnen plaatsen. Hiermee wordt 
voldoende energie opgewekt om de led verlichting en de infra rood 
verwarming in de nieuwe plafonds te voorzien van stroom. Alle 
aanwezigen zijn het er over eens dat dit een verbetering is. Er komt 
aan het eind van dit schooljaar nog een crowd funding om de gehele 
school van deze plafonds te voorzien. 

• De formatie. Deze is besproken en er is een goede verdeling voor 
de hele week voor wat betreft de bereikbaarheid van de school 
tussen 8 en 10 uur sochtends. Rob geeft aan dat het van belang is 
dat ouders hun kind sochtends op tijd ziek melden. Dit voorkomt 
onrust. 

• Schoonmaak. Vanuit de leraren geleding zijn er geen klachten over 
het nivo van de schoonmaak op dit moment. De schoonmakers 
doen ook de tafels van de kinderen nu dit niet meer door de ouders 
gedaan wordt. De zeepdispencers gaan er komen voor de gehele 
school. 

• Vanaf 1 januari 2018 zal windekind overgenomen worden door de 
Drakenpit. Er is een ouderavond geweest om betrokken ouders 
hierover te informeren. Hier waren de juffies ook bij. Over dit 
onderwerp zal nog informatie volgen in de nieuwsbrief. 

6. Rondvraag Geen vragen

10 Volgende MR    December 2017. Precieze datum nog niet definitief.

       Afsluiting



Wie Kort lopende actiepunten gedaan

rogier Uitzoeken subsidie busvervoer klas of school

rob Ouderbijdragen 2016 plaatsen op website ja

rogier Tekst schrijven voor mr om te plaatsen in de schoolkrant ja

Mr Maakt jaar agenda volgend jaar

rob Website afgeschermd deel?

audre
y 

Op activiteiten lijst plaatsen 2 x per jaar schoonmaken van de klas ja

Rob Koopt, of laat kopen, handoeken voor de toiletten ja

Lang lopend actiepunten  (2016-2017) ingebracht door Afgehandel
d

1 Algehele hygiëne op toiletten inventariseren en voorstel voor 
aanpassingen. 

22-09-201
5

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


