Notulen MR vergadering 1 Derde van der Huchtschool - schooljaar 2021-2022
Datum: maandag 4 oktober 2021 - starttijd 19.30 uur - eindtijd: 21.25 uur
locatie: lokaal groep 8, binnenkomst via fietsenhok en via Meet

Aanwezig: Wietse Kramer (voorzitter), Margret de Rooij-Hagen (online), Jeroen van Ginkel, Dik
Luschen, Sandra Frederiks en Daphne Schillemans – van Weijen (secretaris, online), Heleen van den
Boom
Agenda:
Agendapunt

Wie

Doel
(meningvormend/
besluitvormend-adviserend/
besluitvormend-instemmend/
informerend)

Opening

Voorzitter

Notulen

Voorzitter

besluitvormend-instemmend

Voorzitter

informerend

De notulen zijn goedgekeurd.
Post

Geen post, behalve de gebruikelijke mails over MR cursussen.
Mededelingen:
Ouders
Team

Voorzitter

informerend

Het team heeft een goede start gemaakt dit jaar. Heel fijn dat er weer meer mag en kan dan vorig
schooljaar.
Mededelingen
Directie + Corona update

Directie

informerend

Dik geeft uitleg over een aantal personele wisselingen. Het blijft door het lerarentekort een enorme
puzzel om voldoende mensen voor de klas te krijgen.
De school telt nu 222 leerlingen (telling 1 oktober).
NPO plan

Voorzitter/directie

Informerend

De school wil graag een gymleerkracht aantrekken, maar door het lerarentekort is het niet mogelijk
om iemand voor die functie te vinden.
Lustrum

Voorzitter/directie

Informerend

Dik vertelt wat de leerkrachten bedacht hebben voor de viering van het Lustrum komend jaar. Er
zijn veel leuke activiteiten bedacht, waaronder de jaarlijkse schoolreis, een vossenjacht, en allerlei
andere leuke dingen. Hoe en wat blijft voorlopig nog een verrassing.
Overblijf
- afromen gelden
- cursus voor ouders

Voorzitter

bespreekpunten

De overblijf heeft veel geld in kas. Volgende vergadering gaat de MR bespreken welk deel daarvan
afgeroomd zal worden en wat mogelijke bestedingsopties daarvoor zouden kunnen zijn.

Vanuit het team is gevraagd of ouders een cursus moeten volgen voordat zij overblijfouder mogen
zijn. De MR bespreekt dat er uitdagingen zijn, maar het verplichten van een (uitgebreide) cursus is
niet aan te raden. Margret en Marieke zijn bezig zijn met zoeken naar een oplossing voor meer
continuïteit en rust in het overblijfteam.
Vaststellen kasmap
(AC-begroting) voor september

Voorzitter

besluitvormend

Jeroen en Daphne hebben de kasmap 2020-2021 gecontroleerd en de gegevens in orde
bevonden. De MR heeft daarom decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021.
Uitvoering van het Arbobeleid

Voorzitter/directie

Informerend/besluitvormend

Dik geeft een toelichting op het Arbobeleid vanuit de Stichting van der Huchtscholen, o.a. over
eisen, rollen, RI&E e.d.. Als het arbobeleidsplan afgerond is door Ronald de Moor dan zal het met
de MR gedeeld worden om te bespreken.
MR organisatie:
- vergaderdata
(vaststellen)
- taakverdeling
- scholingsbehoefte
- begroting
- jaarplan (doelen PR)
- werving nieuwe leden
−
−
−
−
−
−

Voorzitter

Besluitvormend

De vergaderdata zijn aangepast. De komende MR vergaderingen staan nu ingepland op: 8-11,
7-2, 4-4, 20-6, en 4-7.
Taakverdeling: Heleen gaat namens het team aan de GMR deelnemen en Jeroen blijft namens
de oudergeleding voorzitter van de GMR. Wietse blijft dit jaar de voorzitter en Daphne blijft de
secretaris.
Scholingsbehoefte: de MR heeft dit jaar geen duidelijke scholingsbehoefte. Volgend jaar
komen er waarschijnlijk nieuwe MR leden bij. Dan wordt de scholingsbehoefte opnieuw
bepaald.
Begroting: de begroting is besproken en is voor komend jaar ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.
Jaarplan: vraag is wat het hoofddoel van de MR moet zijn, naast de reguliere doelen in het
jaarplan. De MR gaat volgende vergadering praten over het verbeteren van de communicatie
vanuit de MR richting het team.
Werving nieuwe leden: De MR gaat komend jaar verkiezingen houden voor 2 mogelijke plekken
in de oudergeleding omdat de tweede termijn van Jeroen afloopt (2 x 3 jaar) en Margret haar
eerste termijn na dit schooljaar voorbij is. De afspraak is dat we in de vergadering van 7
februari bespreken hoe de werving van kandidaten vorm krijgt en wanneer de verkiezingen
gehouden worden. Ouders die mogelijk interesse hebben om zich kandidaat te stellen kunnen
contact zoeken met Daphne, Jeroen of Margret voor meer informatie.

MR statuten & huishoudelijk
reglement

Voorzitter

besluitvormend

De MR heeft de statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd voor 2021-2022.
Jaarverslag MR

Voorzitter

besluitvormend

De MR heeft het concept jaarverslag voor 2020-2021 besproken en goedgekeurd.
Bijwerken actie- en besluitenlijst
De actie- en besluitenlijst zijn beiden bijgewerkt.

Rondvraag
Geen vragen

Doorlopende actielijst
Vergadering

Wanneer

Wat

Wie

04-10-21

Binnen 3
weken

Begroting MR 2021-2022
delen met Dik

Margret

Doorlopende besluitenlijst
Vergadering

Besluit

04-10-21

De MR heeft decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021.

04-10-21

De MR heeft de statuten & het huishoudelijk reglement 2021-2022
goedgekeurd.

04-10-21

De MR heeft het MR jaarverslag voor 2020-2021 goedgekeurd.

