
 
Notulen MR-vergadering maandag 13 mei 2019 
 
Voorzitter: Linda 
Locatie:  IKC ’t Holthuus 
Tijd:  19.10 – 21.30 
 
1. Welkom 
 
2. Vaststellen agenda 
Geen aanvullingen op de agenda. 
Drie punten aangevuld op de aktielijst betreffende ‘trakteren’, ‘homogene groepen’ en ‘kinderraad’. Voor wat 
betreft homogene groepen wordt dit een terugkomend agendapunt in het volgend schooljaar. 
 
Aktie terugkoppeling 
Zie aktielijst 
 
3. Notulen vorige vergadering 
Diverse MR-leden hebben gereageerd op de notulen en deze punten worden verwerkt. 
 
4. Evaluatie kamp (drankbeleid) 
Dave en Mike schuiven aan. 
Dave heeft de rol van veiligheidscoordinator binnen de stichting ATOS. 
 
Kamp-evaluatie / drank-beleid 
 
Huidig beleid: er is geen beleid omtrent drank, daarmee is drank dus toegestaan, maar met mate is de 
ongeschreven regel. 
Huidige procedure bij incidenten: die is er feitelijk niet. 
 
Voorstel voor beleid: voor alle ouders worden (beperkte) gedragsverwachtingen opgesteld, zodat voor iedereen 
duidelijk is hoe men zich dient te gedragen. Ook zullen ouders door deze gedragsverwachtingen elkaar 
makkelijker aanspreken, de sociale controle verbeterd.  
Voorstel voor procedure bij incidenten: voor de begeleiders worden beperkte procedure regels opgesteld, 
gebaseerd op de best-practices van de afgelopen kampen. Tot nu toe zijn alle incidenten goed opgelost en 
daarom is het aan te bevelen deze goede handelingen op te schrijven. 
 
 
5. GMR: 

Geen punten/ terugkoppeling. 
 
 
6. Punten directie Mike 
 Vacatures: 

Op de verschillende vacatures die ’t Holthuus heeft uitstaan is goed gereageerd. 
 Formatieplan: 

In een speciale formatie-nieuwsbrief aan de ouders wordt de formatie uiteengezet. Ook de personele 
bezetting wordt daarin besproken. 

 Nascholing: 
. 4 begeleiders gaan de opleiding OJW (wereldoriëntatie en techniek) volgen. Deze begeleiders zullen na 



 
afronding van hun opleiding andere begeleiders kunnen coachen, daarmee iedereen op een gelijk en 
vergelijkbaar niveau te krijgen. 
. 2 begeleiders gaan een opleiding in taal en spelling volgens. Na afronding kunnen zij een betere bijdrage 
aan het beleid omtrent taal en spelling leveren. 

 Trakteren: 
In groep 1/2 zal wel worden getrakteerd en in de andere groepen wordt voor een ander concept gekozen. 

 Leerlingenraad/ ideeën-bus: 
Voor groep 1 tot en met 4 wordt er gewerkt met een ideeën-bus en voor de overige groepen wordt er een 
raad gevormd. Deze vindt 7 keer per jaar plaats op de dag van de MR-vergadering. Per groep wordt er 1 
leerling afgevaardigd. Het geheel wordt ‘(op z’n Holthuus) middels een project opgestart, waarmee de 
ideeën-bus wordt geïntroduceerd en een leerlingenraad is gevormd. 

 Onderhoud van het pand: 
De airco zal worden doorgetrokken in de rest van de school. Daarnaast wordt een meerjarig 
onderhoudsplan opgesteld. 

7. W.v.t.t.k./ rondvraag Sluiting 
Jessica geeft aan plaats te willen nemen in de GMR, naast de MR waarin ze plaats neemt. 
Linda geeft aan het voorzitterschap door te willen geven aan een andere ‘ouder’. De andere ouders denken 
hierover na en komen hier de volgende meeting op terug.  
 
Laatste vergadering 
 
Aktielijst 

Wie Referentie Wat Afgerond? 

Mike MR 4 Terugkoppeling ‘trakteren’ nee 

Mike MR 4 Terugkoppeling ‘homogene groepen’ nee 

Mike MR4 Terugkoppeling ‘kinderraad’ nee 

    

    

 
 
Volgende vergadering 6 juni 2019 


