Medezeggenschapsraad
kindcentrum Aloysius 2019 - 2020

Datum 4e vergadering :

2 maart 2020

Status notulen

:

definitief

Aanwezig

:

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

Afwezig

:

Birgit Zwart

Gast

:

Jacco Kempen (GMR MosaLira)
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Opening
De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Dhr Kempen en de directeur worden welkom geheten.

Het merendeel van deze vergadering zal in het teken staan van terugkoppeling en toelichting op een
verscheidenheid van thema’s door de directeur en een nadere kennismaking met Dhr Kempen als GMRlid van MosaLira en contactpersoon voor de MR van Aloysius.
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Vaststellen notulen
De notulen van de vorige vergadering op 20 januari worden zonder op- en/of aanmerkingen
aangenomen.
Mededelingen
- Audit veiligheidsplan: op 23 maart is er een veiligheidsaudit gepland. Deze zal naar
verwachting iets meer dan een half dagdeel in beslag nemen.
09:30 Gesprek en rondleiding met directeur en veiligheidscoordinator.
10:30 Gesprek met leerkrachten en ondersteunend personeel
11:15 Gesprek met leerlingen van groep 7-8
Lunch
12:30 Gesprek met minimaal 2 externe partners
13:15 Gesprek met 3 ouders (steekproef)
13:45 Eventueel inzien documenten/systemen
14:15 Afsluitend gesprek met directeur

Medezeggenschapsraad
kindcentrum Aloysius 2019 - 2020

-

3

Vanuit de oudergeleding van de MR zal Dhr Stroeks deels aanschuiven bij deze audit. Er
zal echter een nieuwe datum gekozen moeten worden aangezien Dhr Stroeks op de
geplande dag verhinderd is.
Nieuwe website: vanuit de school is men in gesprek met een aantal webdesigners.
Tegelijkertijd loopt er vanuit de stichting een traject met een communicatiebureau over
positionering, branding en huisstijl. Het is de bedoeling dat de website van elke afzondelijke
school een eigen ‘touch and feel’ krijgt met een banner onder aan de pagina waarin wordt
verwezen naar de verwevenheid met de stichting. Daarnaast is de content van de website
van belang. Ouders en andere geinteresseerden dienen er relevante, accurate en up-todate informatie te kunnen halen.

Tevredenheidsmeting ouders
De directeur overhandigt ons het lijvige rapport (46 pag) ‘Kwaliteitsonderzoek voor scholen en
schoolbesturen’, een benchmark uitgevoerd door de organisatie Feedback o.b.v. input door
directie, medewerkers, leerlingen en ouders.
Hoofdstuk 3 van het rapport betreft exclusief de input van leerlingen op thema’s als ‘Veilig
voelen op school’, ‘Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken)’, ‘De lessen op
school’. Van de 103 uitgenodigde leerlingen hebben er 99 gereageerd.
Hoofdstuk 4 betreft de input van directie, medewerkers en ouders op thema’s als
‘Schoolklimaat’, ‘Communicatie’, ‘Sociale veiligheid’,
Hoofdstuk 5 ontbreekt.
Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de input van alle doelgroepen (directie, medewerkers,
leerlingen en ouders) op het overkoepelende thema ‘Onderwijs en Leren’.
Idem voor hoofdstuk 7 op het thema ‘Cultuur’.
Idem voor hoofdstuk 8 ‘Leiderschap en Management’.
Idem voor hoofdstuk 9 ‘Bedrijfsvoering’
Idem voor hoofdstuk 10 ‘Personeel’.
Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van de verwachtingen van directie, medewerkers en ouders.
De directeur vraagt aan de oudergeleding van de MR om de volgende input:
- Welke 3 thema’s vallen jullie positief op? Hoe gaan wij deze borgen en/of uitdragen?
- Welke 3 thema’s vallen negatief op? Hoe gaan wij deze verbeteren?
Het responspercentage van de doelgroep ouders ligt met 36% net boven de ondergrens van
30% voor de geldende populatie (192 respondenten). Over de manier waarop deze ouders zijn
benaderd bestaat enige onduidelijkheid. Waarschijnlijk is de uitnodiging niet via schouder.com
gestuurd maar vanuit Feedback rechtstreeks naar de beschikbaar gestelde e-mail adressen
van de ouders. Of er daarbij naar ouderparen elke ouder een uitnodiging heeft gekregen of
slechts 1 is onduidelijk. Het kan zijn dat in een substantieel aantal gevallen de mail van
Feedback in de spam terecht is gekomen.
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Begroting
De directeur geeft een uitgebreide en gedetailleerde toelichting op de concept begroting 20202021 waarbij het totale budget wordt bepaald door het aantal te verwachten leerlingen.
De begroting is opgebouwd uit een personeels- en een materiaalbudget. Voor komende
schooljaar neemt het budget met het equivalent van 12 leerlingen toe, ofwel 1/3 leerkracht.
Onderstaand een globaal overzicht van de begroting. De directeur zal ons deze in detail zoals
besproken laten toekomen voor input, op- of aanmerkingen.
Baten
1,4 M€ aan baten
1,2 M€ over na bijdrage aan stichting
1,3 M€ na subsidies van ministerie
1,38 M€ na subsidies en vergoeding van gemeente, huurinkomsten, subsidie Provincie
Lasten
1,1 M€ Personeelslasten
1,15 M€ uitkeringen en uitgaven
1,38 M€ afschrijvingen, huisvesting, onderhoud, energie en water, schoonmaakkosten,
heffingen, overigen, leermiddelen (€73.100 waarvan ca. de helft aan IT licenties)
Uiteindelijke saldo: - € 380 (dus quitte) tegen - € 140.000 over 2018-19 (vanwege langdurig
zieke leerkrachten die 70.000 per jaar kostten)
Wederom wordt kort de mogelijkheid geopperd om sponsorgelden te verwerven voor bijv.
speeltoestellen en dergelijken.
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Formatie
Er wordt stil gestaan bij de groepen indeling voor het nieuwe schooljaar. Zoals ook dit jaar zijn
er verscheidene A en B groepen. Door deze groepen 1 middag per week samen te voegen
(met 1 leerkracht en 1 onderwijsondersteuner) krijgt de op die manier vrijgeroosterde
leerkracht tijd om de administratie bij te werken of een andere groep over te nemen. Op deze
manier wordt én het samenwerken tussen twee parallel groepen (A en B) bevorderd én
hebben de grote groepen (zoals groep 8, 31 leerlingen) ook voordeel van de kleine groepen.
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Vragen van ouders
Via Dhr van Maaren zijn er een aantal vragen van ouders binnengekomen.
- Loden leidingen. Na het nieuwsbericht dat er in een school in Utrecht loden waterleidingen
zijn aangetroffen, zijn er vragen gesteld hoe de situatie bij Aloysius is. De directeur heeft
daartoe een bedrijf opdracht gegeven hier nader onderzoek naar te doen. Tevens geeft zij
aan dat er in 2021 een grote renovatie staat gepland en dat eventueel aangetroffen loden
leidingen dan vervangen zullen gaan worden.
- Communicatie omtrent stakingsdagen. De termijn van twee weken waarop de
stakingsdagen eind januari werden aangekondigd wordt door een aantal ouders als te kort
ervaren op alternatieve opvang te regelen. Te meer omdat 1 ouder aangeeft dat eenzelfde
melding op een andere school veel eerder is gedaan. De directeur geeft aan hierbij
gebonden te zijn aan de beslissingen van de stichting al dan niet gehoor te geven aan een
stakingsoproep. Navraag blijkt dat de communicatie op andere scholen volgens eenzelfde
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stramien en tijdsplanning verloopt en dat er geen sprake is van snellere berichtgeving
zoals werd beweerd.
Communciatie rondom Corona-virus. De directeur geeft aan dat hiervoor zeer nauw
overleg met de GGD Zuid plaatsvindt en dat hun richtlijnen en advies nog diezelfde dag
via schouder.com worden gedeeld. Desondanks wordt er veel gebeld naar de school
waarbij het advies van de GGD wordt aangehouden bij de beantwoording van vragen. 1
Ouder heeft bij de directeur geopperd om een inventarisatie te maken van alle
reisbestemmingen waarvan leerlingen recentelijk zijn huiswaarts gekeerd. Onnodig te
zeggen dat dit geen haalbare zaak is.
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GMR terugkoppeling thema vergadering
Het betreft hier niet zozeer een terugkoppeling van bovengenoemde vergadering, maar meer
een nadere kennismaking met nieuw gekozen GMR lid oudergeleding Dhr Kempen. Over de
vergadering meldt hij dat de opkomst er beperkt was: 12 aanwezigen.
Het blijkt dat er bij de stichting de afgelopen jaren nogal wat ‘achterstallig onderhoud’ is
ontstaan waardoor nu door het nieuwe bestuur een inhaalslag gemaakt moet worden. Deze
heeft geleid tot een aantal acties: het koersplan, huisvestingsplan, functiehuis,
rijnlandswerken. Het nieuwe bestuur komt met en vraagt naar nieuwe inzichten waarbij input
van de verschillende scholen nodig is. Elk GMR lid is daarom gevraagd als contactpersoon te
fungeren voor elk 2 scholen. Dhr Kempen is de contactpersoon voor Aloysius.
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Huishoudelijk reglement MR
Door tijdgebrek wordt dit punt naar de vergadering van 6 april geschoven.

9

Rondvraag
Er zijn geen rondvragen waarop de voorzitster de vergadering sluit.

Acties
Vertegenwoordiging MR Oudergeleding audit Veiligheidsplan, nieuwe datum
Input oudergeleding MR op Tevredenheidsonderzoek Feedback (6 punten)
Concept begroting delen met MR voor input
Uitslag onderzoek loden waterleidingen
Verduidelijking Huishoudelijk Regelement
Ouders uitnodigen voor klankbordgroep
Concrete invulling nieuwe strategie van MosaLira (voor eind schooljaar 2019-2020)
De inzet van ‘verkeersregelaars in opleiding’
Structurering ‘prik en plak’ beleid

Rim
Lu, Al, Ri
Desiree
Desiree
Ingrid
allen
Desiree
X
X

