Voorstel Agenda MR vergadering 7-06-2021
Datum: maandag 7 juni 2021 - starttijd 19.30 uur - eindtijd: 21.30 uur
Online via Google Meet
Aanwezig: Wietse Kramer (voorzitter), Kristiaan Huppelschoten, Heleen Nagy, Margret de
Rooij-Hagen, Jeroen van Ginkel, Dik Luschen en Daphne Schillemans – van Weijen (secretaris).
Afwezig: --Agenda:
Agendapunt

Wie

Opening

Voorzitter

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

Wietse opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Notulen

Voorzitter

Instemmend

Bijgevoegd zijn de notulen van de laatste reguliere vergadering (29 maart) en de vergadering over
het BFP op 14 april.
De notulen zijn al per e-mail goedgekeurd.
Post

Voorzitter

Informerend

Oudergeleding

Informerend

Geen ingekomen post.
Mededelingen:
Ouders

Geen mededelingen vanuit de ouders.
Mededelingen:
Team

Teamgeleding

Informerend

* De reguliere cito toetsweek begint deze week.
* Het komende rapport lijkt deels op het format van de vorige keer. Volgend jaar komt een nieuw
format voor het rapport.
* Meester Rob valt in om uren van collega's op te vangen in meerdere bovenbouwgroepen.
* Groep 8 heeft een prachtig kamp gehad en de musical zal wederom in Cabrio plaatsvinden.
Mededelingen
Directie

Directie

Informerend

Mededelingen zijn bij andere agendapunten aan bod gekomen.
Formatie

Voorzitter/Directie

Informerend

Er is een Nationaal Programma Onderwijs opgestart door de regering, bedoeld om achterstanden
weg te werken. Het gaat om een bijdrage van +/- 700 euro per kind in jaar 1 (komend schooljaar)

en +/- 500 euro per kind in jaar 2. Dik vertelt wat de keuzes zijn die de school op dit vlak wil maken.
Er wordt vooral ingezet op begeleiding van kleine groepjes leerlingen door een vaste extra
leerkracht per klas, vergelijkbaar met de werkwijze het afgelopen jaar. De gevolgen daarvan voor
de formatie worden besproken. Het werken met kleinere groepen buiten de vaste lokalen kan wel
leiden tot ruimtegebrek in de school.
Schoolplan/Jaarplan

Voorzitter/Directie

Informerend

Vraag is wat de invloed van het NPO (zie vorig punt) zal zijn op het jaarplan voor komend jaar.
Dik heeft een plan voorgelegd aan de MR met daarin de belangrijkste prioriteiten voor de school
zoals die er nu zijn. Het kan zijn dat dit plan nog gewijzigd wordt als de NPO-regeling wordt
gewijzigd.
Schoolgids

Directie

Informerend/Instemmend

De schoolgids voor komend schooljaar en de pagina van de school op Scholenopdekaart.nl worden
besproken. Dik vraagt de MR-leden om hun opmerkingen/aanvullingen per mail door te geven
zodat die doorgevoerd kunnen worden. De MR stemt in met de schoolgids onder voorbehoud van
het doorvoeren van de gedeelde punten.
Eindopbrengsten eindtoets
groep 8

Directie

Informerend

Dik licht de eindcito uitkomsten toe. De school is erg trots op de resultaten.
Zorgplan 3e vd Hucht

Voorzitter/Directie

instemmend

Het schoolplan voor komend schooljaar (21/22) lijkt in grote lijnen op het plan van afgelopen
schooljaar. De MR heeft het besproken en vervolgens ingestemd met het voorgestelde zorgplan.
Evaluatie Ouderavond
2020-2021

Voorzitter

Informerend-evaluerend

Op de opkomst na is de MR tevreden over het verloop van de Ouderavond. Er wordt gesproken
over meerdere alternatieve invullingen voor komend schooljaar, waaronder een externe spreker
inhuren of meer inzetten op verbinding met en tussen ouders, bijvoorbeeld door een
ouder-barbecue of borrel, met of zonder inhoudelijk onderdeel erbij.
Vakantierooster school

Voorzitter/Directie

Informeren-instemmend

Dik licht de aanvullende studiedagen/vrije dagen toe die aan de landelijke vakanties zijn
toegevoegd. De MR heeft vervolgens ingestemd met het voorgestelde vakantierooster.
Evaluatie TSO-ouders

Voorzitter/Directie

Informerend-evaluerend

Margret vertelt dat het aantal beschikbare ouders te krap blijft voor het aantal kinderen dat
overblijft op school. Daarom kan het zijn dat er komend schooljaar, in lijn met de bestaande
reglementen, een beroep gedaan wordt op ouders om enkele keren per jaar bij te springen.
Ouderbijdrage

Voorzitter

Informerend

De ouderbijdrage is dit jaar helaas door minder ouders betaald dan in voorgaande jaren. De
oorzaak daarvan is onduidelijk.

Vorm Notulen

Voorzitter

Informerend-besluitvormend

De MR heeft overlegd over de vorm van de notulen. Na een korte bespreking is besloten om de
notulen vooralsnog hetzelfde te laten.
Bijwerken actie- en besluitenlijst
Die zijn bijgewerkt.
Rondvraag
Kristiaan oppert dat er, bij ruimtegebrek, misschien een noodlokaal op het dak van gr 3 & 4
geplaatst kan worden. Daar is ooit al eerder over gesproken en Dik geeft aan dat punt misschien
opnieuw te gaan onderzoeken.
Doorlopende actielijst
Vergadering

Wanneer

Wat

Wie

7-6-21

Binnen 2
weken

Punten over schoolgids per
mail doorgeven aan Dik
zodat die doorgevoerd
kunnen worden.

Allen

7-6-21

Juni

Notulen van 29-03 op de
website zetten

Heleen

Doorlopende besluitenlijst
7-06-21

De MR heeft unaniem ingestemd met het vakantierooster voor komend
schooljaar.

7-06-21

De MR heeft unaniem ingestemd met het Zorgplan 3e Van der Huchtschool
voor komend schooljaar.

14-04-2021

De MR heeft ingestemd met het BFP voor komend schooljaar onder
voorbehoud van de verwerking van de in de notulen genoemde punten.

29-03-2021

Geen besluiten genomen

08-02-2021

De MR heeft ingestemd met de begroting voor komend schooljaar.

28-09-2020

De MR heeft ingestemd met het organiseren van een ouderavond komend
jaar zonder actieve deelname van het team.

28-09-2020

De MR heeft ingestemd met de begroting voor de AC gelden 2020-2021

28-09-2020

De MR heeft ingestemd met het huishoudelijk reglement.

28-09-2020

De MR heeft goedkeuring verleend voor de Schooljaarplan.

28-09-2020

De MR heeft goedkeuring verleend voor de Schoolgids.

13-07-2020

De MR stemt unaniem in met de inhoud van het schooljaarplan 2020-2021

onder voorbehoud van de verwerking van de genoemde punten.
13-07-2020

De MR stemt unaniem in met de inhoud van de schoolgids 2020-2021 onder
voorbehoud van de verwerking van de genoemde punten.

