
 

MR 1e Van der Huchtscholen 
25 juni 2019 
20.00– 22:00 uur 

Aanwezig:  

● Lize Beekman (voorzitter) 

● Barbara Phoelich (secretaris) 

● Jordi Butterhoff (penningmeester) (afwezig, per mail gemeld) 

● Jacqueline Siebbeles  

● Ingrid Jansen 

● Robert Korndewal 

● Inge Deichmann (directeur) – overlegvergadering 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Inge heeft gesproken met de TSO en voorstel gedaan in het kader 

van meer band tussen TSO medewerkers en kinderen. Door 

bijvoorbeeld samen eten met begeleidster in de klas. Er wordt op 

het hoofdkantoor besproken en bekeken of dit te plannen is en of 

de kosten te dragen zijn (voor ouders). Meer aandacht aan 

pedagogische ondergrond.  

 5 min 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

Notulen vorige vergadering vastgesteld. 

Bespreken 

10 min 

3.  Schoolplan/Beleidsplan/Strategisch Plan (2019-2023) 

Divers punten worden doorgenomen, 2 juli staat het Strategisch 
Beleidsplan 2019-2023 op de agenda van de GMR en ter instemming 
besproken. Er is een verschil tussen beschrijving punten in dit 
Beleidsplan en de melding/uitvoering per school in het het 
Schoolplan.  

Bespreken 

10 min 

4.  Evaluatie Brainstormsessie 28.5 (Jacqueline/Barbara) 

Jacqueline, Robert en Barbara hebben deelgenomen aan de 
brainstormsessie. Het verslag van de avond is inmiddels 
doorgestuurd.  

Bespreken 

15 min 

5.  Jaarrooster/data MR overleg 2019/2020  (Inge) 

Inge zal de data van de MR/GMR delen. Data voor volgend 

schooljaar zullen nog bepaald worden. Er zullen weer 6 x MR overleg 

plaatsvinden. 1e MR overleg is op dinsdag 3 september. 

Dit was de laatste vergadering voor Robert en Jacqueline in de MR, 

Jacqueline zal doorgaan binnen de GMR. Mieke en Pauline zullen 

toetreden tot de MR.  

Bespreken 

10 min 

  



 

 

op agenda van de 1e MR vergadering van dinsdag 3 september 

komen de volgende punten: 

- terugblik 2018/2019 en vooruitblik 2019/2020 

- kascontrole 2018/2019 

- data vergaderingen bepalen 

- agendapunten 

- jaaroverzicht bekijken en aanvullen 

- agenda januari: ambitiegesprek 

- nascholing MR:er staat nog geld op de strippenkaart 

- vensters op agenda: willen we aanpassingen doorvoeren 

op Vensters? Staat het er nog goed op? 

6. Verkiezingen nieuwe MR leden? (Lize) 

Lize is in haar laatste jaar MR na 2 termijnen. Pas in het jaar 2020 

zullen nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Dat wordt tzt 

gecommuniceerd.  

Bespreken 

10 min 

7. Schoolgids op Vensters.nl (Inge) 

Zijn er duidelijke verschillen door de kernwoorden te zien tussen 

verschillende scholen? Eventuele op- of aanmerkingen kunnen naar 

Inge gemaild worden. 

Bespreken 

10 min 

8. Rondvraag en sluiting 

Barbara vraagt hoe met bepaalde media omgegaan wordt in de klas. 

Ingrid en Jacqueline lichten toe. Leerkrachten spreken op 

verschillende niveaus met de kinderen hoe om te gaan met diverse 

media. Appjes, internet etc. Leerkrachten kunnen met de kinderen 

meekijken via hun computer.  

10 min 

   

 

 

B: Vergadering MR 

  

1.  Opening en vaststelling agenda  5 min 

2.  Binnengekomen post & mail 

Ontwikkelingen Medezeggenschap 

Reeds besproken. 

5 min 

 Verkiezingen nieuw leden MR? 

Dit jaar is nog geen nieuwe verkiezing voor de oudergeleding MR. 
Lize gaat haar laatste jaar in als lid MR. 

15 min 

  



 

3.  TSO enquête  

Op de agenda van 2 september 

15 min 

4.  Diner  

Eindejaarsdiner: locatie afgesproken, Jordi reserveert. Via app wordt 
lokatie doorgegeven.  

5 min 

6. Rondvraag en afsluiting 5 min 

 

  


