
 

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

Aanwezig:  

● Lize Beekman (voorzitter) 

● Barbara Phoelich (secretaris) 

● Jordi Butterhoff (penningmeester) 

● Ingrid Jansen  

● Mieke Klein Goldewijk (afwezig met melding) 

● Pauline Hilderink 

● Inge Deichmann (directeur) – overlegvergadering (afwezig met melding) 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

- toevoegen TSO: diverse klachten 

- voeding school 

 5 min 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

GMR overleg is volgende week: data 2019-2020 zullen dan bekend 
worden en gemeld in volgend MR overleg.. 

Barbara informeert Jacqueline dat de notulen gepubliceerd kunnen 
worden. Tevens vraagt zij diverse aanpassingen website te doen 
betreffende MR en de notulen van na 29 januari 2019 ook allemaal 
te plaatsen. Volgend overleg maken we foto’s van de MR leden, 
zodat deze herkenbaar zijn voor de ouders op het schoolplein.  

Barbara heeft op de informatieavond voor de ouders van groepen 
1-2 een praatje gehouden namens de MR en tevens de andere leden 
voorgesteld.  

Lize werkt de actiepuntenlijst bij.  

Bespreken 

10 min 

3.  Jaarverslag delen (Lize) 

Dit punt komt op de volgende agenda.  

Bespreken 

10 min 

4.  Begroting (Jordi) 

De begroting wordt door Jordi toegelicht. Een excelsheet van de 
afgelopen 3 jaren wordt bekeken en besproken. Jordi gaat na waar 
de reiskosten voor zijn, of de strippenkaart kan worden verlengd.  

Ingrid en Jordi hebben kascontrole gedaan van de kleine kas, 
beheerd door Anniek. Dit kasboek is gecontroleerd en akkoord 
bevonden.  

 

 

 

Bespreken 

15 min 

  



 

5.  Nascholing MR/scholingsbehoefte/strippenkaart (Lize) 

Jordi en Pauline gaan naar MR start. Jordi zoekt uit wat de status van 

de strippenkaart is (hierop staan nog middelen, te besteden bij VOO, 

hij bekijkt of een storting dit jaar gedaan kan worden). De volgende 

MR start cursus is op 15 oktober in Amersfoort. 

Lize heeft zich georiënteerd op diverse cursussen die zouden kunnen 

aansluiten op de MR speerpunten: voor nu zullen we eerst de 

speerpunten uitdiepen om tot een juiste keuze te kunnen komen.  

Bespreken 

10 min 

6.  Scholen op de kaart (Inge) 

Dit punt komt op de volgende agenda. 

 

7.  Speerpunten MR 

- verbinding achterban versterken → communicatie (voor 

wat betreft communicatie wordt voor nu bekeken of de 

zichtbaarheid op de website van de school verbeterd kan 

worden, zie punt 2 op de agenda) 

- financieel inzicht vergroten 

- verder professionaliseren op proces 

Bespreken 

10 min 

8. De 3 regels van Jordi 

- voeding/traktatie: beschrijving van het beleid van 

voeding/eten op school en een verwijzing naar website 

over dit beleid. Jordi checkt bij Jacqueline waar dit 

protocol op de website te vinden is.  

Tevens zal benoemt worden dat we een sportactieve 

school zijn en we vragen ouders hier rekening mee te 

houden tijdens sporttoernooien/avondvierdaagse: geef 

water mee als drank, en fruit of groente als snack! Bij het 

handbaltoernooi krijgen alle kinderen aan het einde van 

de middag een ijsje, bij het voetbaltoernooi krijgen alle 

kinderen limonade.  

- Speerpunt van de MR is o.a. zichtbaarheid van de MR.  

- In de komende maanden zal een evaluatieformulier over 

de TSO worden verstuurd. De groepen die worden 

ondervraagd zijn de ouders, de kinderen, de leerkrachten 

en de medewerkers TSO.  

- benoemen financiën/MR 

- bijwonen MR vergadering is mogelijk, aanmelden 

vooraf/aanmelden spreken in MR vergadering. 

Bespreken 

10 min 

9. Evaluatie TSO (Lize) 

Terugkerend punt op de agenda.  

 

Bespreken  

10 min 

10. Vensters: willen we aanpassingen doorvoeren op Vensters 

Dit punt komt op de volgende agenda.  

 

 

Bespreken 

10 min 

  



 

 

11. School en voeding (Barbara en Jordi) 
Er wordt uitgebreid gesproken over de diverse invalshoeken van 

eten/voeding op school gesproken. Eten in de klas, traktaties in de 

klas, snoep/snack rondom sportevenementen (denk aan 

handbal/voetbaltoernooi, Avondvierdaagse, groep 8 kamp. Het 

beleid van de school is duidelijk, Jordi zal in zijn 3 regels van Jordi dit 

beleid regelmatig benadrukken. De MR ondersteunt het beleid van 

de school.  

In het kader van bovenstaand is het wel een gedachte om o.a. 

verduurzaming, dierenwelzijn, milieu en voeding in projectvorm te 

met de kinderen te gaan behandelen (zoals bijvoorbeeld afgelopen 

week het waterproject).  

Bespreken  

30 min 

12. Rondvraag en sluiting  

 

 

B: Vergadering MR 

  

1.   Opening en vaststelling agenda  5 min 

2.  Binnengekomen post & mail 

Ontwikkelingen Medezeggenschap 

5 min 

3.  Nascholing 15 min 

4.  Speerpunten MR  15 min 

5.  Rondvraag en afsluiting 5 min 

   

 

  


