Verslag MR overleg datum 11 mei 2017
Aanwezig:

alle PMR leden en Angela Koot en Ally Liefhebber
de leerlingen: Sil Hagen en Julia Feller.
de ouders: Edwin Leenheer, Dankert Westbroek en Loek Gorter.

Afwezig:

met kennisgeving: Ghizlan Achbari.

1. Opening door voorzitter Daan Thomas, welkom en voorstel ronde voor Ally
Liefhebber, plaatsvervangend rector.
2. Verslag MR overleg van 2 maart 2017
De ouders vertellen n.a.v. pagina 1, dat in de OR vergadering over de ouderbijdrage is
gesproken.(zie punt 3)
Actiepunten lijst:
•

Loek Gorter neemt afscheid van de MR, gaat einde schooljaar uit de GMR en
zorgt ervoor dat hij geen toegang meer heeft tot iBABS. Hij stelt voor in het
ouderprotocol op te nemen dat een (G)MR-lid namens ouders ook lid moet
zijn van de ouderraad.

•

Overige actiepunten zijn afgehandeld.

•

Instemming met de jaaragenda agenderen voor volgende MR -> op de
actielijst

3. Mededelingen:
-

Rector; vervolg bezoek inspectie vond vandaag plaats, positieve conclusie; er is meer
focus, gezamenlijkheid en structuur.

-

Ouderraad; besteding schoolfonds. Het saldo van de ouderbijdrage is dit schooljaar
fors hoger want er is door e-commerce beter resultaat gekregen. Het bedrag wordt
o.a. besteed aan een betere geluidsinstallatie in de aula en voor LO zijn materialen
aangeschaft.

-

Leerlingenraad; geen mededelingen

4. Jaarplan 2017-2018
Ally en Angela nemen de MR mee in het concept Jaarplan 2017-2018 doormiddel van
een presentatie op het digibord. Onduidelijkheden worden besproken en waar nodig
bijgesteld:
- De nu getoonde lessentabel moet nog worden aangepast.
- Definitie geven in vervolg want wat zijn “buitenschoolse activiteiten” precies, dit
vanwege verwarring in de leerlingen enquête.
- In de verzuim cijfers zien we de griepgolf terug.
- In de getoonde cijfers is geen rekening gehouden met het te verwachten dalende
leerlingen aantal in de komende jaren wat betreft de formatie. Op dit moment vallen
de aanmeldingen voor het eerste jaar tegen en zijn er 140 potentiele nieuwe
leerlingen administratief “zoek” in deze regio. School moet rekening houden met
krimp in de komende jaren.
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-

Ogenschijnlijk “verdwijnt” er geld in het onderwijs. Daarover verscheen een artikel
van AOb. De GMR zal hier aandacht voor vragen bij het bestuur. De diverse posten in
de tabellen van begroting en jaarcijfers maken niet duidelijk waar de ouderbijdrage
blijft die geint wordt via de boekenlijst. Een betere boekhouding ( d.i. verdeel staat) is
nodig! -> Actie Angela richting bestuur.
Voor het ARHC is van belang dat er voldoende geld beschikbaar komt om de oude
gebouwen op te knappen en te onderhouden.
Het weerstandsvermogen kan anders worden beoordeeld, daar wordt naar gekeken.
Ally is op de hoogte. Verzoek MR: de financiële meevallers gebruiken voor verbeteren
van het gebouw en verlagen van de werkdruk bij docenten. Niet “op potten”.
Tevens de PR voor onze school verbeteren en meer profileren.

-

De getallen in de tabel over de functiemix moeten worden gecontroleerd. -> Actie
Ally. LD-niveau lijkt niet te voldoen, maatwerk?
Vraag van ouder; maakt school gebruik van een bonus systeem voor moeilijk in te
vullen functies bijvoorbeeld bij exacte vakken. Antwoord: vooralsnog kiest de GSF hier
niet voor. Wel werft school via alle mogelijke kanalen, met goed resultaat.

-

Ouder vraagt waarom onderwijs in Latijn wordt geschrapt, noemt dit een zorgelijke
ontwikkeling en verschraling van aanbod. Angela legt uit dat binnen het ARHC het
onderwijs in Latijn anders is dan bijvoorbeeld bij het Gymnasium en dat maar een
kleine groep leerlingen van onze school onderwijs in Latijn ambieert.

-

Bij huidige basisschool leerlingen lijkt de profilering van het ARHC niet bekend te zijn.
De goede sfeer en betrokkenheid van docenten worden genoemd als een positief
kenmerk.

-

Ouder stelt voor meer aandacht te geven aan ICT in het onderwijs, bijvoorbeeld
integratie in de les van devices. Kunnen de “boeken” al afgeschaft?
In het schoolplan valt beheersing van ICT onder de 21ste eeuwse vaardigheden. Het is
juist dat de ICT nog een inhaalslag te maken heeft, merkt Ally op, concrete plannen
worden momenteel uitgewerkt. School maakt geen keuze voor gebruik Chroombook
of Ipad, naar verwachting zal in de toekomst een ieder zijn device naar keuze
meebrengen.
De bij ouders aanwezige kennis zou meer gebruikt kunnen worden bij lessen op
school, graag een brug slaan tussen docenten en ouders.
De MR stemt desgevraagd unaniem in met dit Jaarplan. Behoudens de nog aan te
passen tabellen, is het Jaarplan hiermee aangenomen.

5. Q2 rapportage
Een groot deel van de informatie in de ze rapportage is behandeld bij de presentatie
van het Jaarplan (vorig punt) . Voorliggende begroting is geaccordeerd door het
bestuur van de GSF. Eventuele vragen vanuit OR of LR kunnen nu gesteld worden.
Er blijken geen vragen meer te zijn.
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6. Schoolregels
Voorstel van werkgroep ligt voor aan MR. In de werkgroep zaten ouders, leerlingen en
leden van de PMR en Angela. Voorzitter: Gé Remmers. De herformulering van de
eerste regels was nodig. In sommige lokalen hangen nog de oude regels met daarop
een Loesje quote. Deze worden vervangen voor de nieuwe tekst, verdere uitwerking
van de regels bestaat al en is te vinden op onze website. Door een verbetering van de
indeling van deze website zullen de regels sneller te vinden zijn voor o.a. de ouders.
PMR leden uiten bedenkingen over de formuleringen en de werkingssfeer van deze
regels voor zowel de leerlingen als docenten. Kan de formulering anders worden?
Ouders willen graag dat docenten zich aan gemaakte afspraken houden en de zin
over ouderbetrokkenheid is op verzoek van de ouders in de werkgroep opgenomen in
deze nieuwe regels. Aparte regels voor docenten en leerlingen is de wens van
docenten, maar er moet voor beide doelgroepen toch een werkbare modus gevonden
worden. Er geldt instemmingsrecht voor de MR.
De eerste zeven regels kunnen worden gebruikt, voor de overige is een tekstuele
aanpassing nodig. Van de aanwezigen stemmen 8 MR leden voor de aanpassing van
de huidige regels. Eén lid is tegen. Besloten wordt de tekst aan te passen en dan nog
eens in de MR te bekijken. Hoe worden de nieuwe regels in de school gepresenteerd?
 Actie Gé i.o.m. met Angela

7. Rondvraag en sluiting
Donderdag 13 juli is geen goede datum voor de volgende MR, de dag schuift naar
voren. De MR vindt plaats op woensdag 12 juli 2017.
Hierna wordt de vergadering gesloten.

Actie lijst
1) Schoolregels, tekstueel aanpassen en in MR bekijken. Wijze van presenteren in school
bespreken.
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