Notulen MR-vergadering 16 januari 2018
Aanwezig: Lidy Bas (personeelsgeleding), Sandra Breen (personeelsgeleding), Karin Koster
(personeelsgeleding), Walter de Winter (oudergeleding), Rob Zechner (oudergeleding), Inge Klaij
(oudergeleding), Henk van Doorn (directeur).
Opening
“Wat speelt er allemaal”
Geert Holle zal overstappen naar het volledig in the cloud werken. Dit heeft als voordeel dat er met
een systeem gewerkt gaat worden: google / chromebooks.
De ontwikkeling op dit gebied is vanuit economisch perspectief in een stroomversnelling gekomen,
doordat APS IT-diensten afgelopen november heeft aangegeven dat er alleen 3-jarige of langere
contracten konden worden afgesloten. NB: in een paar maanden tijd scheelt dit al 50.000 euro.
Binnen Allure wordt stichting breed ingespeeld op de nieuwe privacy wetgeving die 1 mei van kracht
wordt. Hier wordt op ingespeeld d.m.v. data minimalisatie, nieuwe protocollen, e.d.
De onderbouw meting van KIVA wordt binnenkort als proef op Geert Holle afgenomen. Deze reeds
bestaande vragenlijsten zullen voor het eerst in de onderbouw worden afgenomen. In de bovenbouw
gebeurt dit al.
Een aantal ouders heeft geklaagd over het afgeven van de rubbertegels op het schoolplein. Dit is een
gevolg van het loslaten van de bovenlaag. Er zijn 2 offertes aangevraagd: een voor het plaatsen van
nieuwe tegels en een voor het vervangen van de tegels door kunstgras.
De nieuwe bestuurder, Odette Meskers, zoekt naar verbinding en transparantie. De wijze waarop de
begroting, formatie e.d. plaatsvond was niet transparant. DIt is uitgezocht en bij de directeuren
voorgelegd en besproken. Er vinden nu andere begrotingsgesprekken plaats: er wordt meer gekeken
naar visie en wat heb je nodig, hoeveel zorgleerlingen heeft de school, welke ict ontwikkelingen zijn
er, e.d. Op deze wijze zal ook met de formatie worden omgesprongen.
NB: De begroting en de formatie zullen t.z.t. in de MR komen.
Er wordt gewerkt met een nieuw schoonmaakbedrijf. De ervaringen zijn positief: er wordt beter
schoongemaakt voor ongeveer dezelfde prijs.
SKIK is gefuseerd met Kinderopvang Hoorn. Marianne Terpstra blijft de directeur; Anneke Oud wordt
regiodirecteur.
In de periode april - mei - juni zal de inspectie op bezoek komen. Het betreft een themaonderzoek
gericht op rekenen.
Henk verzorgt een leraren pas voor 2 collega’s voor het Stedelijk Museum. Deze pas mag door alle
leerkrachten worden gebruikt en mag ook worden gebruikt om met een groep naar het Stedelijk
museum te gaan.
We hebben gezamenlijk gesproken en input geleverd hoe in het kader van de veiligheidsbewaking
van de privacywetgeving om te gaan met het filmen en fotograferen door ouders.
Het advies om in de schoolgids te vermelden dat er niet gefilmd mag worden, is in de praktijk
nauwelijk tot niet te handhaven. Wij staan achter beleid dat erop gericht is dat ouders terughoudend
zijn in het maken van foto’s en video’s en het plaatsen van beeldmateriaal op internet.

Het zou goed zijn als er een krachtige slogan komt, waarmee dit beleid voor / tijdens iedere activiteit
kort onder de aandacht kan worden gebracht.
Ontwikkelingen nieuwe koers
De schoolontwikkeling gericht op gepersonaliseerd leren bevindt zich in de beschrijvende fase. In
eerste instantie is breed ingestoken en nu vindt trechtervorming plaats. Voordelen van het beschrijven
van de schoolpraktijk, van de processen zoals ze zijn, zijn dat: deze ook voor anderen inzichtelijk
wordt; bij collegiale consultatie kan worden gebruikt; evt. ook handig is tijdens een inspectiebezoek;
een bijdrage levert aan het borgen. Het beleidsplan is breed van opzet en het ondersteuningsplan
wordt hieraan gekoppeld.
De schoolontwikkeling staat centraal tijdens de studiedag voor de voorjaarsvakantie.
Een maand daarna vindt spiegeling bij de klankbordgroep plaats.
NB: De klankbordgroep is verplaatst van 6 februari naar later.
Stukken GMR
Sandra heeft Dolf Rientjes gemaild. De stukken van de GMR worden voortaan op de site van Allure
geplaatst. Dit maakt dat de stukken openbaar worden.
Sandra zal alle stukken blijven lezen en de MR blijven informeren.
TIP: maak onder de agenda voor de MR-vergadering een link naar de stukken van de GMR
Rondvraag
● Sandra zal de notulen van de vorige MR-vergadering op de website laten plaatsen.
● Een aantal kinderen die eenvoudig de basisschool doorlopen heeft, loopt er in het VO
tegenaan dat zij moeite hebben met leren leren, plannen e.d. Hoe wordt hier op ingespeeld?
In de bovenbouw wordt gewerkt met een werkagenda: kinderen plannen bepaalde werkzaamheden
zelf - wanneer moet iets af, wanneer moet iets gemaakt. Het leren plannen staat meer centraal dan
voorheen. Tevens krijgen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Gepersonaliseerd leren
levert hier ook een bijdrage in. Daarnaast is er voor de meerbegaafde leerlingen een breder, meer
verdiepend aanbod dan er enkele jaren geleden was, waardoor zij minder in de hangmat liggen.
● De trendanalyse opbrengsten zullen tijdens de volgende vergadering worden toegelicht;
wordt agendapunt.
Afsluiting
Datum volgende vergadering: 20 maart 2018
NB: Walter heeft afbericht gegeven.

