Verslag MR-vergadering 1 maart 2016
Aanwezig: Hans Ammerlaan, Willemien Berendse, Daniëlle Haffert, Esther Weij, Jolanda
Harfterkamp, Stefan Zandbergen, Petra van Leeuwen, Inge Vossenaar en Emile Koster
Vanuit school aanwezig: Ria Schoonenboom
Afwezig: Bianca Smid (ziek)

1. Opening
Geen bijzonderheden.
2. Uitval leerkrachten en waarneming
 In de week van 1 maart is op de website van school informatie geplaatst over onder andere dit
onderwerp (http://ogheldringschool.nl/schoolberichten/maart-2016/). Er wordt uitgebreid over
doorgesproken. Ook omdat door een deel van de ouders zorgen hierover zijn geuit bij de MR.
 De conclusie van onder andere bovengenoemd gesprek is dat goede communicatie belangrijk is,
juist met zoveel betrokkenen. Er wordt besloten dat communicatie een vast agendapunt voor de
toekomstige MR-vergaderingen is.
 Ria Schoonenboom licht toe hoeveel impact het springen van de warmwaterleiding op haar en
anderen in de school heeft gehad.
 De verbeteringen en veranderingen waar school mee bezig is, vragen ook een andere
werkverdeling tussen Ria en het MT. Het MT bestaat uit bouwcoördinatoren Ada Hoek (OB),
Mariëtte Verhagen (MB) en José Vendel (BB). Zaken die niet school breed gelden kunnen gewoon
met de betreffende bouwcoördinator worden opgenomen. Op momenten dat Ria niet aanwezig
is, kan ook het MT worden benaderd voor vragen.
 Juf Mary en juf Bianca komen af en toe weer langs op school. Waar het kan verrichten zij wat
ondersteunende schooltaken.
 Bij de aanname van tijdelijke krachten voor langere tijd (vanaf ongeveer 4 maanden), met
uitzicht op een vaste baan, mag de MR formeel een bijdrage leveren aan de selectie van deze
krachten. De MR roept deze eerder gemaakte afspraak in herinnering.
3. Financiën
 Het gesprek met SCOH over onder andere de afrekening ‘Nieuwbouw’ heeft inmiddels
plaatsgevonden.
o De afrekening nieuwbouw is definitief vastgesteld. Er kunnen geen kosten meer
bijkomen. Nog niet op alle punten is complete inzage gegeven door SCOH. School kiest er
nu voor om het hierbij te laten en vooral vooruit te kijken.
o Het voorlopig resultaat over 2015 is positief.
o De voorgestelde investeringen in ICT en schoolmeubilair zijn akkoord en zullen deels
bekostigd worden uit de schoolbijdragen van de ouders.
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4. Schoolbijdragen
De MR vraagt school nogmaals om bij het eerstvolgende verzoek aan de ouders tot betaling van
de schoolbijdrage, meer inzicht te geven in wat er van de schoolbijdragen wordt bekostigd. Bij
voorkeur in combinatie met informatie over de ouderbijdragen die de Ouderraad ieder jaar
vraagt en de uitjes die ouders los van deze bijdragen nog betalen (bijvoorbeeld voor het
schoolreisje).
5. Investeringen ICT en schoolmeubilair
Zie punt 3. De investeringen zijn deels gedaan en worden deels nog voorbereid.
6. Schoolse zaken
Voor de ‘Schoolse zaken’ wordt verwezen naar de recente informatie op
http://ogheldringschool.nl/schoolberichten/maart-2016/.
7. Voortgang LeerKRACHT
 De werkmethode LeerKRACHT is een verander- en verbetertraject in het onderwijs, waar
ongeveer 2 jaar voor moet worden uitgetrokken. Pas daarna kun je spreken van een
daadwerkelijk veranderde werkwijze. Het heeft dus tijd nodig. De vier grote steden (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) zijn er mee bezig.
 Onderdeel van LeerKRACHT is de ‘leerlingenarena’. Dit zijn gesprekken tussen Ria
Schoonenboom en de kinderen van school over dingen die anders kunnen. Een punt dat
bijvoorbeeld naar voren is gekomen is het reilen en zeilen op het schoolplein en met de
pleinwachten. Hier wordt nu verder naar gekeken.
8. Ingekomen post en mededelingen
Op het inloopspreekuur voor de voorjaarsvakantie zijn helaas geen ouders afgekomen. De datum
van dit inloopspreekuur werd ook vrij laat gecommuniceerd en misschien moeten ouders nog
even aan deze mogelijkheid wennen. De inloopspreekuren worden in ieder geval dit schooljaar
voortgezet. De eerstvolgende is op woensdag 13 april.
9.





Data MR-vergaderingen 2016
18 april 2016 (in plaats van 25 april) -> inloopspreekuur woensdag 13 april 8.30 – 9.30 uur.
21 juni 2016 -> inloopspreekuur woensdag 15 juni 8.30 – 9.30 uur.
Locatie spreekuren: een van de 2Samen-lokalen op de eerste verdieping.
Vragen van ouders kunnen ook worden gemaild naar mr@heldring.scoh.nl.

10. Rondvraag
 Vanuit de GMR (gemeenschappelijke MR van alle SCOH-scholen) komt de mededeling dat er
tegenwoordig een vergoeding beschikbaar is voor personeelsleden die om welke reden dan ook
de directie voor een bepaalde periode moeten vervangen.
 Het idee komt op tafel om kinderen van school nieuwe leerkrachten te laten interviewen. Deze
uitgewerkte interviews kunnen dan worden verstuurd aan de ouders en/of op de website
worden geplaatst. Daniëlle Haffert pakt dit idee verder op.
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