
 

MR 1e Van der Huchtscholen  
21 januari 2020 
20.00– 22:00 uur 

Aanwezig:  

● Lize Beekman (voorzitter) 

● Jordi Butterhoff (penningmeester) 

● Ingrid Jansen  

● Mieke Klein Goldewijk  

● Pauline Hilderink 

● Annalies Warnaar (directeur) – overlegvergadering 

Afwezig: 

● Barbara Phoelich (secretaris) 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Lize legt aan Annalies uit wat de werkwijze van de MR vergadering 

bij ons is. Toegang tot de MRDrive voor Annalies is geregeld. Voor 

eventuele vertrouwelijke MR-documenten heeft de MR een extra 

map, waar de directeur niet bij kan. 

Naast de informatie over wijziging Infopotter, zijn er geen 

veranderingen in de agenda 

Infopotter: Annalies wil de manier van informatievoorziening 

aanpassen. Een nieuwsbrief moet verschijnen als er ook genoeg 

informatie te delen is, maar sommige zaken moeten gelijk 

gecommuniceerd worden, wat niet kan wachten op een nieuwsbrief.  

Lize geeft aan dat we met de MR hier vorig jaar over hebben 

gesproken. Verschillende ideeën zijn toen de revue gepasseerd. Er 

zou bijvoorbeeld meer informatie over leertechnieken, gebruikte 

leermethoden, aan de ouders kunnen worden gegeven. 

We moeten eerst vaststellen wat we willen vertellen, de vorm komt 

vanzelf als je daarover gaat discussiëren. 

 5 min 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

Actielijst wordt bijgewerkt 

TSO evaluatie en speerpunten worden deze vergadering besproken. 

Website van MR is doorgegeven en aangepast 

Inge zou nog een stukje schrijven over de stappen voorafgaand aan 
het protocol. Annalies kijkt dit na. 

 

Bespreken 

10 min 

3.  Concept jaarverslag 2018/2019 (Lize) Bespreken 

  



 

Concept jaarverslag is nog niet af, wordt op 22/01 rondgemaild. 
Binnen een week reageren, dan wordt deze daarna gepubliceerd. 

10 min 

4.  Speerpunten MR (MR + Annalies) 

Afgelopen jaren: communicatie met de achterban en 
ouderbetrokkenheid vergroten. 

5 tot 6 vergaderingen per jaar, waarvan we 1 vergadering gebruiken 
voor de diepgang over een onderwerp. Op dinsdag 7 april willen we 
deze plannen. Onderwerp moet nog worden bepaald. Dit doen we 
op volgende MR vergadering. 

 

Bespreken 

15 min 

5.  Verkiezingen MR 

Zowel Barbara als Lize zitten in hun laatste jaar van de MR. Lize geeft 

aan dat we dit tijdig moeten plannen, omdat het nogal wat stappen 

omvat. Lize gaat het proces inpassen in de komende periode met als 

doel om in mei de verkiezingen te houden. 

Voorzitter komt uit de oudergeleding. Jordi blijft bij vertrek van Lize 

en Barbara als enige ouder over en de vraag is wie welke rol en 

verantwoordelijkheden krijgt. Vastgelegd is dat rol en taken 

(voorzitter, secretaris, penningmeester, GMR-deelname) elk jaar 

opnieuw worden bekeken en ingedeeld.  

Bespreken 

10 min 

6. Regels schoolplein → verschil tussen TSO en 1evdH, waar vermeld? 

(Barbara) 

De regels zijn hetzelfde, maar er wordt minder naar de TSO 

medewerkers geluisterd, waardoor de regels minder goed worden 

nageleefd. Het begint op te vallen dat er helaas toch sprake is van 

een dalende lijn. Het team gaat hierover in gesprek in de niet-les 

week voorafgaand aan de krokusvakantie. De input die de evaluatie 

van de TSO geeft, wordt hierin meegenomen. 

 

10 min 

bespreken 

7. Evaluatie brief aan gemeente inzake bijgebouw (Barbara) 

De MR heeft een bezwaar naar de gemeenteraad gestuurd waarin 

ons bezwaar tegen de afwijzing van een noodvoorziening door de 

gemeente kenbaar wordt gemaakt. Een CDA-raadslid heeft hierop 

positief gereageerd. We wachten de bespreking van de brief af. 

 

De MR adviseert nadrukkelijk Annalies om hier niet ad hoc mee om 

te gaan en te  proberen een gecoördineerde aanpak van onze school 

en stichting na te streven en verschillende wegen te bewandelen 

(behalve media en politieke contacten, inzetten van team/ouders, 

uitnodigen van raadsleden etc) om de uitkomst positief te 

beïnvloeden. En als het IHP komend jaar weer opnieuw wordt 

opgesteld, betekent dat de discussie over  de gymzaal ook weer gaat 

beginnen.  

Bespreken 

10 min 

8.  Bespreken 

  



 

Evaluatie TSO (Lize) 

Zie ook agendapunt 6. 

We willen de evaluatie resultaten hebben, voordat het team tijdens 
de niet-lesweek voor de voorjaarsvakantie dit onderwerp gaat 
bespreken. 

Er zijn 4 groepen gedefinieerd: kinderen, docenten, ouders en 
TSO-mdw. Het lastigste is de uitvraag bij de kinderen. Elke docent 
bekijkt hoe dit het beste kan worden uitgevraagd in haar/zijn klas. 

Enquete zijn 3 vragen: 

● welk cijfer geef je TSO? 
● wat gaat goed? 
● wat kan beter? 

 

Bovenbouw: Ingrid overlegt met bovenbouwcollega’s over uitzetten 
vragen in klassen 

Mieke overlegt met de kleuterdocenten hoe zij vragen kunnen 
behandelen. 

Mieke en Pauline zetten enquête uit in hun groep 

Annalies zet enquête uit bij Kinderstralen 

Lize gaat met Jacqueline bij de ouders uitzetten voor de 
Voorjaarsvakantie. 

10 min 

9.  

 

De 3 regels van Jordi 
● Eerste overleg met nieuwe schoolleider. 
● Er komen volgend schooljaar 2 posities in de 

oudergeleding van de MR beschikbaar.  
● Evaluatie TSO wordt voor de Voorjaarsvakantie uitgezet 

Bespreken  

10 min 

10.  Rondvraag en sluiting 

Volgende keer vakantierooster en RIE&E 

Vergadering wordt gesloten om 21.55 uur 

Bespreken 

10 min 

 

 

B: Vergadering MR 

  

1.  Opening en vaststelling agenda  

De MR heeft geen agendapunten om te behandelen. 

5 min 

2.  Binnengekomen post & mail 

Ontwikkelingen Medezeggenschap 

5 min 

3.  Rondvraag en afsluiting 15 min 

   

 

  


