Medezeggenschapsraad
kindcentrum Aloysius 2020 - 2021

Datum 1e vergadering :

28 september 2020

Status notulen

:

goed gekeurd

Aanwezig

:

Ingrid In de Braak (voorzitster)
Elsbeth van Wunnik
Ivo Leenders
Ludo Widdershoven
Alger van Maaren
Rim Stroeks (notulen)
Desiree Huntjens (directie)

Afwezig

:

-

1.

Opening
Ivo wordt als nieuwe lid docentengeleding welkom geheten door de voorzitster. Hij volgt Birgit
op.

2.

Vaststellen notulen dd 22 juni 2020
Notulen aangenomen.

3.
•
•
•
•

Actiepunten
Klankbordwerkgroep blijft bestaan. Op de vraag of de klankbordgroep meerwaarde heeft kan
volmondig ´ja´ geantwoord worden.
Audit Veiligheidsplan nog niet bekend. I.v.m. Corona zijn ook de inspecteurs aan huis
gebonden.
Huishoudelijk reglement nog aan te passen (zie verder onder punt 7). Helaas waren de
documenten ´Vacature lid Oudergeleding MR´ en ´MR Reglement´ niet door de oudergeleding
te downloaden, aangezien het een interne MosaLira sharepoint link betrof.
Noodopvang in samenwerking met ouders (Alger geeft toelichting). Dit met name voor als zich
de situatie voordoet dat Aloysius vanwege besmettingen deels dicht moet of er (een) klas(-sen)
naar huis gestuurd moet(-en) worden. Hoe kunnen wij gezinnen die geen of een beperkt sociaal
vangnet hebben, ondersteunen bij crisisopvang van hun kinderen? De MR is het erover eens
dat wij niet op voorhand iets dienen te organiseren aangezien wij verwachten dat het probleem
van beperkte omvang zal zijn en slechts een zeer beperkt aantal gezinnen zal betreffen. Er
wordt besloten om vanuit de school te communiceren dat, indien er zich een dergelijke situatie
voordoet, dat gezinnen die om wat voor reden ook met de kinderopvang in de knel komen te
zitten, dit kenbaar kunnen maken. Er zal dan samen naar een passende oplossing worden
gezocht. Daarin zou de Oudervereniging een belangrijke en bemiddelende taak kunnen spelen.

Medezeggenschapsraad
kindcentrum Aloysius 2020 - 2021

•

Herijking van scores van entreetoets groep 8 . Vanwege Corona heeft Aloysius er voor gekozen
eind groep 7 geen toetsmoment te laten plaatsvinden. De entreetoets wordt daarom direct aan
het begin van het schooljaar van groep 8 afgenomen. Oudergeleding vraagt zich af hoe de
impact van Corona wordt mee gewogen in de beoordeling van de toets. CITO geeft aan geen
specifieke ´Coronanormering´ te hanteren aangezien “wij het effect niet kennen van de
schoolsluiting op de leerlingen” (citaat CITO). CITO hanteert een benchmark waarbij alle
scholen die de toets in eenzelfde periode afnemen (dus of juni (direct voor de zomervakantie,
of september (direct na de zomervakantie), of oktober (direct voor de herfstvakantie) met elkaar
vergeleken worden. Mocht duidelijk zijn dat in de meerderheid van de gevallen de resultaten
beduidend lager liggen dan verwacht, dan zal de norm daarop aangepast worden.

4.

Jaarplan
Het jaarplan is bedoeld als een doorkijk naar de komende jaren (2020-2024). Aangezien het
plan 3 dagen voor deze vergadering werd gedeeld en 56 pagina´s omvat is niemand eraan toegekomen
het (volledig) door te nemen. Tevens werd gemeld dat de voorzitter het plan al namens de MR op 1
augustus heeft goedgekeurd. Er rest de MR dus niets anders dan een evaluatie in de toekomst. Ook
werd even gerefereerd naar de voortgang van de strategie-implementatie volgens het Rijnlands model.
Daarvan geeft directie aan dat men nog helemaal in het begin staat (het eerste jaar) en één en ander
zich nog dient uit te kristaliseren.
5.

Oudervereniging (financiën)
Door de tijdelijke sluiting van de scholen eerder dit jaar, hebben er activiteiten niet door kunnen
gaan. Terwijl ouders er wel voor betaald hebben. De vraag die nu voor ligt: is de MR het eens dat een
deel van de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar wordt gebruikt voor extra activiteiten: gedacht wordt aan
bijv. museum- en/of theaterbezoek. Vanuit de leerlingenraad werd het idee geopperd voor een haloween
feest.
De Stichting Oudervereniging Aloysius heeft tevens aangegeven meer transparantie richting de ouders
te willen in de besteding van ouderbijdrage en de vrijwillige bijdrage.
6.
Corona update
Er worden elke dag wel kinderen gemist op school, die vanwege de bekende verschijnselen uit voorzorg
thuis worden gehouden. Er worden veel vragen gesteld door ouders die onzeker zijn en door de snel
wisselende informatie geen overzicht meer hebben in de te nemen beslissingen. Oudergesprekken
hebben deels over Teams, deels fysiek in de klas plaatsgevonden. Bij die over Teams gebeurde het
regelmatig dat dit gebrekkig verliep, aangezien het account van het kind gebruikt dient te worden
(waarvoor vaak inloggegevens niet meer voorhanden waren). Gelukkkig worden er maar slechts 3
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kinderen structureel thuis gehouden. Deze zijn /worden door de school bij de inspactie gemeld om
poolshoogte te nemen. Alger merkt op dat vanuit de ouders in zijn omgeving tevreden wordt gereageerd
hoe één en ander rondom halen en brengen is georganiseerd door de school.
7.
Huishoudelijk reglement
Met betrekking tot het Huishoudelijk Reglement MR worden de volgende twee punten gemaakt. Punt 6:
Jaarverslag. Blijkbaar dient er een jaarverslag te moeten worden gemaakt. Verwijzing naar de
verzameling gemaakte notulen over dat jaar zou voldoende moeten zijn. Punt 10: Onkosten MR. De
mogelijke vergoeding voor onkosten uit het budget van de MR wordt als onnodig geacht. Het is
voldoende wanneer een deel van het budget kan worden ingezet voor gezamenlijke ´onkosten´ zoals
het jaarlijkse etentje. Tevens meldt Dhr van Maaren binnenkort aan de cursus Oudergeleding MR deel
te nemen en dit punt daar dan ook aan te snijden.
8.
Verkiezingen ( procedure) + aanpassen conceptbrief vacature
De conceptbrief kon helaas niet behandeld worden (zie punt 3, bullet 3), maar er werd geen noodzaak
gezien deze aan te passen tov de vorige stemronde. Wel werd geopperd of de stemprocedure eventueel
online via schouder.com kon verlopen. De vraag is of dat mogelijk en wenselijk is, aangezien beide
afzonderlijke ouders een account hebben. Vooralsnog wordt besloten om via een stembiljet dat aan de
kinderen wordt meegegeven te stemmen. Wel wordt er gevraagd voor ondersteuning vanuit de
oudergeleding bij het tellen en vaststellen van de stemmen.
9.
Einde vergadering /rondvraag
Dhr. Van Maaren: hij stelt voor de renovatieplannen tevens door een onafhankelijke expert te laten
bekijken. De renovatie betreft met name de vervanging van de enkelglazige vensters. Is voldoende
duidelijk welke impact dat heeft op de dagelijkse gang van zaken? Is er voldoende
nagedacht/voorwaarden gesteld om te voorkomen dat de renovatie veel langer duurt en/of duurder
wordt dan begroot? Dhr. Widdershoven geeft daarop aan dat hij de binnenkant van de school erg
rommelig vindt. Los van af en toe stinkende toiletten vindt hij met name het meubilair verouderd. Daarop
wordt aangegeven hoe duur de aanschaf van nieuw meubilair wel niet is. Wij hebben echter meerdere
malen vastgesteld dat de Stichting MosaLira geen armlastige stichting is die naar het schijnt meer aan
het oppotten is dan aan het uitgeven.
Tevens stelt dhr. Van Maaren vast dat het een gemiste kans is dat er geen melding is gemaakt van het
feit dat wij een nieuwe website hebben.
En Dhr van Maaren vraagt zich af of kinderen wel voldoende tijd wordt gegund (15 min) om hun
boterhammen op te eten omdat hij vaststelt dat er regelmatig volle lunchdozen mee terug naar huis
worden genomen. Er zal hier aandacht voor gevraagd worden.
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De vergadering wordt door de voorzitster gesloten.

Acties
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Beschikbaar/verduidelijking stellen MR Reglement (6e vergadering)
Concrete invulling nieuwe strategie van MosaLira (aanvang nieuwe schooljaar 2019-2020)
De inzet van ‘verkeersregelaars in opleiding’
Expertise inbrengen bij beoordeling renovatieplannen Aloysius
Terugkoppeling cursusdeelname MR Oudergeleding

X

