Notulen MR vergadering Onze Wereld
Datum : 01-03-2016
Tijd: 19:00 – 21:00 uur
Plaats : Gebouw Brandtstraat 87 ( aquarium )
Aanwezig: Hans Orelio, Dilek Orman, Rofeida Assoufi, Niyazi Kocabas, Karim Khallouki, Eva de
Brabander, Maureen Vasconcellos, Olaf Aries, Mona el Sayed, Rien Kanaar
Extra aanwezig bij deze vergadering: Peter van de Niet en John Huiskens
Afwezig: Iman Meziane
1:Opening: door de voorzitter van de M.R. de heer Khallouki.
Hij heet de heer Peter van der Niet welkom.
Peter geeft aan dat hij blij is dat er een MR geïnstalleerd is. Hij licht toe wat zijn taak als
clusterdirecteur binnen het Lucas Onderwijs is.
Ook lid van de oudergeleding, Rofeida Assoufi stelt zich voor, zij was de vorige keer afwezig wegens
ziekte.
2:Verslag vergadering 19-01-2016
Goedgekeurd en bij deze vastgesteld.
1. Mededelingen:
a. Inspectiebezoek 15 en 17 maart 2016
Hans licht toe wat het doel van het inspectiebezoek is. Kijken volgens ‘het nieuwe toezicht’,
waarbij een observant vanuit de school meeloopt met de inspecteur.
Er wordt niet alleen naar de resultaten gekeken, ook aandachtspunten en tips worden door
de inspecteur gegeven .
Dinsdag 15 maart 2016 is specifiek voor de voorschool (peuterspeelzaal – groep 1 – groep 2),
17 maart 2016 voor de groepen 3 t/m 8.
Het bezoek bestaat uit observaties in de klassen, gesprekken met de directie, IB, ouders en
teamleden.
b. Accountantscontrole ministerie 30 en 31 maart 2016
Voor het ontvangen van extra subsidie voor de school is het belangrijk dat het
opleidingsniveau van de ouders goed geregistreerd wordt.
Beide ouders moeten getekend hebben. Vanuit het ministerie zijn de regels hiervoor erg
verscherpt. Zeker 400-500 dossiers moeten worden herzien. Dit kost erg veel tijd, maar het
kan de school veel geld kosten als het niet goed geregistreerd staat.
c. Binnengekomen punt vanuit Hans: pilot aangepaste uitgangstijden

Hans geeft aan dat de evaluatie hiervan ook in de MR neergelegd zal worden. De pilot loopt
tot de meivakantie.

2. Jaarplan 2015-2016,
We volgen het jaarplan zoals het bij de vorige vergadering voorgesteld is, instappend vanaf februari.
3. Financiën jaarrekening 2015. Toelichting door John Huiskens.
Cijfers gebaseerd op een begroting uit 2014. Allerlei bedragen vielen helaas lager uit dan verwacht,
onder andere door bezuinigingen vanuit de overheid en andere tegenvallers. Er valt helaas nu niets
meer aan te doen en Hans stelt voor dat de MR nu actief mee gaat draaien in de toekomstige
begrotingen en jaarrekeningen. Voor de begroting van 2016 zal een klein groepje binnen de MR
geformeerd worden, Karim, Olaf en Niyazi hebben hier interesse in.
4. HEA-document, ter informatie. Toelichting door John Huiskens
John H. heeft inzichtelijk gemaakt waar de gelden van de school vandaan komen. Duidelijk werd dat
de juiste registratie van het opleidingsniveau, zoals toegelicht in punt 3B van deze notulen, erg
belangrijk is. HEA staat voor Haagse Educatieve Agenda. Vanuit de HEA krijgt de school 6,5 FTE,
waarmee we onder andere de schakelklassen (waar ook de Theaterschool, Studieklas en Fit for Kids
onder vallen), nieuwkomers, verlengde schooldag, ouderbetrokkenheid en een conciërgeregeling
bekostigen. John heeft voorgesteld dat de MR-leden eens een rondleiding krijgen door een ‘lopende
school’, om zo zicht te krijgen op wat de dagelijkse gang van zaken is op school.
5. Nieuwbouw ambitiedocument, ter informatie. Toelichting door John Huiskens
John H licht toe waar we nu zitten in het traject rond de nieuwbouw (vaststellen ambitiedocument
en kiezen van ‘total engineer’). Doel: problemen die we hebben oplossen, en nieuwe kansen creëren.
6. Communicatie MR richting achterban
Hier zijn Hans en Rien nog mee bezig.
7. Scholing MR, verdere afspraken
Eva heeft inmiddels contact gehad met de AOB en heeft 2 data geprikt:
Dinsdag 31 mei 2016 van 19.00-22.00
Dinsdag 27 september 2016 van 19.00-22.00
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden op school.
8. De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
Meegestuurde bijlagen:




HEA-document
Concept Rooster inspectiebezoek
Ambitiedocument ( wordt ook tijdens de vergadering uitgereikt )

