
 

MR 1e Van der Huchtscholen  
6 juni 2020 
20.00– 22:00 uur (videobellen) 

Aanwezig:  

● Lize Beekman (voorzitter) 

● Barbara Phoelich (secretaris) 

● Jordi Butterhoff (penningmeester) 

● Ingrid Jansen  

● Mieke Klein Goldewijk (afwezig met melding) 

● Pauline Hilderink 

● Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Agenda akkoord en vastgesteld. 

 

 5 min 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

 

Bespreken 

10 min 

3.  Horen hoe het nu gaat? (Lize) 

Het is alweer even geleden dat we de laatste keer via videobellen 
contact hadden. Iedereen vertelt kort hoe de weken thuis, later met 
deels naar school gaan en nu de afgelopen 2 dagen waren.  

Bespreken 

20 min 

4.  Formatieplan  (Annalies) 

Het formatieplan wordt doorgenomen en besproken waar nodig. het 
team is al akkoord, MR heeft het doorgenomen en gezien. 

Bespreken 

15 min 

5.  Werkverdelingsplan (Annalies) 

Het werkverdelingsplan wordt doorgenomen. Het team is akkoord, 

MR heeft het werkverdelingsplan gezien. De communicatie 

betreffend dit werkverdelingsplan zal rond 29 mei plaatsvinden.  

Bespreken 

10 min 

6. Jaaragenda (op hoofdlijnen) (Lize) 

Agendapunt komt te vervallen vanwegen privacy en details 

15 min 

bespreken 

7. MR verkiezingen (en brainstorm tbv ambitie en speerpunten  (Lize) 

Lize bereikt per september het einde van haar 2 termijnen. Barbara 

bereikt eind december het einde van haar 1e termijn. Beiden 

stoppen. Er heeft zich 1 kandidaat gemeld, deze wordt benaderd.  

Bespreken 

10 min 

  



 

8. MR etentje 6/7 (incl. Jacq.?) (Lize) 

We proberen met de MR op een verantwoorde manier samen te 
komen. Niet in een restaurant, maar bijv bij iemand thuis in de tuin, 
op gepaste afstand. Eten bestellen. Nieuw MR lid wordt ook 
gevraagd.  

Bespreken 

5 min 

9.  De 3 regels van Jordi & Infopotter 
- mogelijk voorstellen nieuw MR lid per september, 

verkiezingen najaar 
- school na corana: heel fijn voor leerlingen en leerkrachten, 

wel weer wennen 
- werkformatieplan besproken en tevredenheid bij team, 

besproken in de MR 

Bespreken  

10 min 

10.  Rondvraag en sluiting 

Annalies: de notulen staan nog niet compleet op de website van de 

school. Lize neemt contact op met Jacqueline met het verzoek de 

ontbrekende notulen te plaatsen en eventuele andere ontbrekende 

gegevens aan te passen. 

Annalies: kan het onderwerp Schoolgids in september op de agenda. 

Lize geeft aan dat er een werkafspraak van kan worden gemaakt. Er 

moeten wat inhoudelijke en tekstuele aanpassingen gedaan worden.  

Bespreken 

10 min 

 

 

B: Vergadering MR 

  

1.  Opening en vaststelling agenda  5 min 

2.  Binnengekomen post & mail 

Ontwikkelingen Medezeggenschap 

5 min 

3.  Rondvraag en afsluiting 15 min 

   

 

 

  


