
 

MR 1e Van der Huchtscholen  
3 september 2019 
20.00– 22:00 uur 

Aanwezig:  

● Lize Beekman (voorzitter) 

● Barbara Phoelich (secretaris) 

● Jordi Butterhoff (penningmeester) 

● Ingrid Jansen  

● Mieke Klein Goldewijk (afwezig met bericht) 

● Pauline Hilderink 

● Inge Deichmann (directeur) – overlegvergadering 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Lize heet eenieder van harte welkom in het nieuwe MR schooljaar. 

Mieke is afwezig. De jaarplanning wordt ingedeeld met data die 

Mieke heeft verstrekt.  

 5 min 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

Verslag vorige vergadering, 25-6-2019 wordt goedgekeurd. 

De actiepuntenlijst van 2018-2019 wordt doorgenomen, en 
aangepast waar nodig.  

ACTIE Lize maakt een nieuwe actiepuntenlijst  

ACTIE Jordi gaat na of de MR statuten/reglementen 2-jaarlijks 
moeten worden besproken en/of goedgekeurd 

ACTIE Jordi zal de MR begroting opstellen/Inge levert cijfers aan 

ACTIE Pauline, Mieke en Jordi  zullen de cursus MR Start volgen.  

ACTIE Lize inventariseert welke MR opleidingsmogelijkheden 
/trainingen er zijn, wat de kosten zijn/wanneer. Zij mailt wat 
mogelijkheden door. Volgend overleg bespreken wat de wensen zijn.  

Bespreken 

10 min 

3.  Terugblik 2018/2019 en vooruitblik 2019/2020 

Om naast het opgeven van agendapunten en het bespreken van 
agendapunten meer ruimte te creëren om dieper op onderwerpen 
in te gaan, is een vooroverleg met de directeur over agendapunten 
handig. Tevens wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat 
Annelies na 1 december het stokje zal overnemen. Over 
wenselijkheid en vorm zal worden gesproken in een startgesprek. 

Het jaaroverzicht wat Lize voor 2019/2020 heeft gemaakt wordt 
bekeken en waar nodig aangevuld: 

- toevoeging agenda januari: ambitiegesprek.  
- Data voor overleg. 2019-2020 worden gepland en 

genoteerd (data die Mieke heeft opgegeven wordt 
rekening mee gehouden).  

Bespreken 

10 min 

  



 

Dinsdag 1 oktober 2019 

Dinsdag 26 november 2019 

Dinsdag 21 januari 2020 

Dinsdag 17 maart 2020 

Dinsdag 19 mei 2020 

Dinsdag 9 juni 2020 

Maandag 6 juli 2020 

 

- een paar punten zullen in 2020 op de agenda komen als 
Annalies zal gaan plaatsnemen in de MR als Directeur. 
Ambities van de MR zal dan opgenomen worden op de 
agenda.  

- Verder zullen een aantal punten opnieuw op de agenda 
komen en worden besproken. Op de volgende agenda zal 
‘speerpunten MR’ geplaatst worden.  

- Barbara blijft notulist. Het proces rondom de toegang tot 
documenten is besproken en wordt aangepast.  

- Annalies wordt uitgenodigd nog in 2019 bij een MR overleg 
aanwezig te zijn. Tevens zal er een startgesprek worden 
gepland tussen voorzitter/secretaris MR en Inge/Annalies 
(ACTIE Inge). 

- Barbara zal op 24 sep namens de MR informatie 
verstrekken aan ouders groep 1-2 op de informatieavond. 
Zij zoekt contact met Jordi, hij heeft het 2 x gedaan. 

- Evaluatie TSO op de volgende agenda (ACTIE Barbara).  

 

Het gehele team blikt terug en vooruit op 2019 en 2020. Als MR 
willen we de overgang na 1 december door Inge en voor Annelies 
prettig laten verlopen.  

Op elke agenda zullen de 3 regels van Jordi weer komen voor de 
Infopotter. Onderwerp voor de 1e Infopotter: start nieuwe 
schooljaar, vermelden nieuwe MR leden, data vergaderingen, MR 
24e aanwezig op informatieavond.  

Jacqueline plaatst komende schooljaar nog steeds notulen op de 
website. Barbara stemt dit af met Jacqueline ACTIE.  

Punt van aandacht van Pauline is binding van jonge nieuwe 
leerkrachten aan de Stichting.  

 

4.  Kascontrole 2018/2019 

- er staat nog geld op de ‘strippenkaart’, nascholing 
gewenst? 

Jordi zoekt uit hoeveel geld nog over is op de strippenkaart en wat 
het budget is voor 2019/2020.  

Bespreken 

15 min 

5.  Jaarrooster/data MR overleg 2019/2020  

Besproken.  

Bespreken 

10 min 

6. Vensters: willen we aanpassingen doorvoeren op Vensters(Inge) 

Dit punt op de agenda van 1 oktober. Inge zal data aanpassen 

2019-2020.  

Bespreken 

10 min 

  



 

7. Rondvraag en sluiting Bespreken 

10 min 

 

  


