
 

    

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

Aanwezig:  

● Lize Beekman (voorzitter, afscheid) 

● Barbara Phoelich (secretaris, afscheid) 

● Jordi Butterhoff (penningmeester) 

● Nienke Steinitz (nieuw lid) 

● Geert Demage (nieuw lid) 

● Ingrid Jansen  

● Mieke Klein Goldewijk 

● Pauline Hilderink 

● Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

Welkom nieuwe leden Oudergeleding MR Nienke Steinitz en Geert 
Demage 

Status Corona/1e vd Hucht alle kinderen en ouders zijn gezond 

begonnen. Voorlopig geen vragenlijst/evaluatie naar ouders over tip 

en top voor eventuele hersluiting. We hopen op overwaaien. Vanaf 

gr. 4 is er werk beschikbaar mocht de LK evt. thuiszitten ivm 

ziekte/coronatest.  

Bespreken 

10 min 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

Notulen  staan ook allemaal op de website → in het vervolg ook 
goed bijhouden (binnen een week evt. aanpassingen doorgeven, 
daarna naar Jacq mailen dat hij op de site moet) 

 

Bespreken 

10 min 

3.  Terugblik 2019/2020 en vooruitblik 2020/2021 

- bespreken agendapunten 
- jaaroverzicht bekijken en aanvullen  

(brainstorm ambitie, speerpunten MR) 
→ Lize doet een voorschot voor de brainstorm, overlegt 
samen met Geert.  

 

Bespreken 

10 min 

4.  Kascontrole 2019/2020 

Heeft nog niet plaatsgevonden. Anniek is het nog aan het afronden.  

Moet een moment gekozen worden waarop Jordi (penningmeester) 
en Ingrid (PMR) steekproeven kunnen nemen in het kasboek. 
Agenderen op volgende agenda.  

Bespreken 

15 min 



 

    

5.  Jaarrooster/data MR (GMR) overleg 2020/2021 

Vergaderingen blijven op dinsdag, starten voortaan om 19.30 

1) 1 september 2) 29 september 3) 1 december 4) 9 februari 5) 6 

april 6) 8 juni etentje) 13 juli    

dinsdag 27 oktober 18.00u brainstormsessie + pizza (tot + 21.00u) 

Rolverdeling: Geert voorzitter, Nienke secretaris,  Jordi 
penningmeester    

Bespreken 

10 min 

6.  Schooljaarplan 2020/2021 (zie bijlage) 

MR heeft ingestemd.  

Bespreken 

15 min 

7.  AC-gelden 2020/2021 (advies MR aan GMR) 

In GMR besloten omtrent AC gelden: er wordt nog 1x over 

gesproken. Waarbij aantal opties worden voorgelegd (aanpassen, 

afschaffen, etc.). Wellicht goed om even de nieuwe AD af te wachten 

om andere visie erop te horen.  

Bespreken 

10 min 

8.  Evaluatie schooljaarplan 2019/2020 (zie bijlage) 

Ped. klimaat uitgesteld gestart i.v.m. Corona.  

Talentbegeleiding blijft in ontwikkeling, doorzettend vanaf 19/20 

Bespreken 

10 min 

9.  3 regels van Jordi 

- Twee nieuwe leden, rollen zijn verdeeld. Afscheid & 

Bedanken van Lize en Barbara  

- Brainstormsessie gepland 

- Nieuwe data zijn vastgesteld 

Bespreken 

5 min 

10. Rondvraag en sluiting 

Wanneer informeren omtrent klassenouders en commissies? → 

komt binnenkort een mail over vanuit Annalies.  

Bespreken 

10 min 

 

B: Vergadering MR 

  

1.   Opening en vaststelling agenda  5 min 

2.  Binnengekomen post & mail 

Ontwikkelingen Medezeggenschap 

5 min 

3.  Terugblik 2019/2020 en vooruitblik 2020/2021 

- bespreken agendapunten 
- jaaroverzicht bekijken en aanvullen (brainstorm ambitie, 

speerpunten MR ) 

15 min 

4.  Kascontrole 2018/2019 10 min 



 

    

5.  Schooljaarplan 2020/2021 5 min 

6.  AC-gelden 2020-2021 (advies aan GMR) 5 min 

7.  Evaluatie schooljaarplan 2019/2020 5 min 

6. Rondvraag en afsluiting 5 min 

 


