
 

 

Notulen MR vergadering 6 september 2016 

Datum : 06-09-2016 

Tijd: 19:00 – 21:00 uur 

Plaats : Gebouw Brandtstraat 80 

Aanwezig: Hans Orelio, Karim Khallouki, Eva de Brabander, Maureen Vasconcellos, Niyazi Kocabas, 

Rien Kanaar, Olaf Aries, Dilek Orman, Rofeida Assoufi  

Afwezig: Iman Meziane, Mona el Sayed 

1. Opening 

2. Notulen 28 - 06 – 2016 

Vastgesteld en goedgekeurd. 

3. Mededelingen 

We hebben een rustige start van het schooljaar gehad. We groeien weer gestaag qua 

leerlingenaantal.  

4. Verslag stuurgroep identiteit en ouders  

- Voorstel Ouderbetrokkenheid 3.0: Koffiedrinken XL (DIR)              zie bijlage 

Hans legt uit wat de achtergrond is van het voorstel. Het voorstel is enthousiast ontvangen en we 

hopen dat er veel ouders enthousiast zullen deelnemen. We horen graag nog eens hoe het gaat en 

MR-leden proberen ook eens aan te sluiten bij zo’n bijeenkomst. 

- Ouderbetrokkenheid / ouderraad: tijdspad (MR) 

In aansluiting op voorgaand onderwerp denken we dat het goed is ook een ouderraad op te richten. 

We leggen dit neer bij de Stuurgroep Ouderbetrokkenheid. Wellicht is het verstandig een interesse – 

en verwachtingenpeiling te doen. Er wordt aandacht aan besteed bij de volgende studiedag (14 

oktober 2016). Naar aanleiding van de stuurgroepbijeenkomst en de studiedag zal er een stukje in de 

nieuwsbrief komen.  

5. Vrijwillige ouderbijdrage (nav artikel):  (MR) 

o Pamflet stichting Leergeld                 zie bijlage 

o Artikel stichting Leergeld                   zie bijlage 

o Stichting Leergeld Den Haag: Schoolspullenpas 2016 (twv. 50 euro) 

o Vrijwillige ouderbijdrage: bestemming en verantwoording (Io, Ap) 

Het zou fijn zijn als er bij het eerste geldzakje een brief wordt meegegeven met een toelichting waar 

het geld voor wordt gebruikt. In de startgesprekken kan er ook aandacht aan besteed worden. Het is 

ook fijn als het systeem gemoderniseerd kan worden (overschrijven?) 



6. Communicatieplan ouders / leerkrachten (MR) 

- Communicatie vanuit MR richting de ouders: we denken voor de volgende vergadering 

na over hoe we dit willen. Wellicht is er ook een rol voor het koffiedrinken XL? 

- Communicatie vanuit school naar ouders: richting de ICT-werkgroep: kan er nagedacht 

worden over hoe de communicatie vanuit de klassen naar de ouders beter kan? 

Klassenpagina, Klasbord, Digiduif? Dit wordt besproken in de ICT-werkgroep.  

 

7. Protocol verantwoordelijkheden leerkrachten bij schoolzwemmen (MR)      wordt uitgedeeld 

Kern van het protocol is dat leerkrachten die toezicht houden in het zwembad verantwoordelijk zijn 

voor de leerlingen tijdens het schoolzwemmen. Wij maken ons hier zorgen over, kunnen wij hier 

volledig verantwoordelijk voor zijn? Het is belangrijk om dit goed duidelijk te maken aan de 

betrokken leerkrachten (John L, Victor). Is dit iets om voor te leggen aan de juridische afdeling van 

Lucas Onderwijs? Rien gaat dit doen.  

8. (vaststellen) Jaarplan MR  (DIR / MR)                 zie bijlage  

Dit zullen we doen tijdens de studieavond met de AOB. Vraag vanuit Rien: bekijk de lijst vast en 

bedenk wat er eventueel weg kan en wat er aangevuld moet worden (het is een modelschema).  

9. Schooljaarkalender vaststellen / toesturen ouders (MR) 

Volgend jaar is het handig om dit ook op te nemen in het vergaderschema van de MR, zodat we die 

ook kunnen bekijken en eventueel de MR vergaderdata in op kunnen nemen.  

10. Voortgang nieuwbouw (DIR) 

Er zijn verschillende architectenbureaus op school geweest om rondgeleid te worden. John H. heeft 

met vijf bureaus gesproken die verschillende vragen konden stellen. Deze bureaus zijn nu druk bezig 

met het maken van een plan. Deze zullen ze dan presenteren aan de school. 

11. Informatie Begroting komend schooljaar: MR-lid mee met DIR naar het begrotingsgesprek 

met de Lucas? (DIR) 

27 september 2016 is het gesprek, Niyazi gaat mee vanuit de MR.  

 

12. Stand van zaken accountantscontrole gewichtenregeling maart 2016, ter info (DIR) zie bijlage 

Er zijn ruim 160 bezwaarschriften ingediend voor de zomervakantie, deze zijn nog niet opgehaald op 

het bestuurskantoor. Vooruitlopend op de bezwaarschriften moeten de betrokken gewichten wel 

vast naar beneden bijgesteld worden. 80 leerlingen zullen dan van 2,2 naar 1 gewicht gezet worden 

op 1 oktober. John H en Hans O. zullen 14 september spreken met Loes Ypma van de PvdA in de 

Tweede Kamer.  

 

13. Rondvraag 

Kan de vergadering wat later beginnen? De meerderheid vindt dit een goed idee, we starten 

voortaan om 19.30. Dit evalueren we (samen met de vergaderfrequentie) in december. De AOB-

cursus zal wel om 19.00 starten.  

14. Sluiting 

 

(DIR), (MR), (DIR / MR) : geeft aan wie dit op de agenda heeft gezet 

 


