
 

    

MR 1e Van der Huchtscholen  
29 september 2020 
19.30– 21:30 uur 

Aanwezig:  

● Jordi Butterhoff (penningmeester) 

● Nienke Steinitz (secretaris) 

● Geert Demage (voorzitter 

● Ingrid Jansen  

● Mieke Klein Goldewijk 

● Pauline Hilderink (Notulist) 

● Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering 

 

A: Overlegvergadering 

1.  Opening en vaststelling agenda 

- Status Corona/1e vd Hucht  

Aantal geteste collega’s, maar iedereen negatief. 1x een 

klas naar huis moeten sturen, verder met eigen collega’s 

op kunnen lossen.  

- Kascontrole 2019/2020 

In orde. Advies: maak (als tussenoplossing) een foto van 

die bon die je opstuurt naar Annalies. Daarna alsnog de 

bon aan Annalies sturen.  

- Toelichting nieuwe format informatiebrief (school-ouder 

communicatie) 

Hebben Geert en Annalies het vorige week over gehad. 

School zoekt naar een meer passende vorm dan 1x per 

twee weken een geschreven nieuwsbrief om ouders dieper 

te informeren en meer ouders te bereiken. Bijv. 4-6x per 

jaar iets uitsturen/doen, waarbij ouderbetrokkenheid ook 

vergroot wordt en ouders dieper inhoudelijk meegenomen 

worden. De korte mededelingen via Parro. Voorkeur om uit 

te zoeken of er ook een ‘groep Algemeen’ aangemaakt kan 

worden waarin alle leerlingen zitten en waarin de 

huishoudelijke berichten gedeeld worden.   

Bespreken 

10 min 

 

2.  Verslag vorige vergaderingen, inclusief actielijst 

Geen op- of aanmerkingen 

Actielijst is opgeschoond en aangevuld 

Bespreken 

10 min 

3.  Thuisonderwijs 

In bouwen gekeken wat wenselijk is. Samenvatting is te lezen in 
Thuisonderwijs okt. 2020 

Annalies of LK stuurt proactief een bericht (n.a.v. de verscherpte 
maatregelen) in Parro dat er werk is en welk werk er per groep is.  

Bespreken 

10 min 

https://docs.google.com/document/d/17F5WGI2WwuZHe5d6U0us1GauszleVwJ0vYlqo2CbWTo/edit


 

    

4.  Sinterklaasfeest 

Wat ons betreft gaat het gewoon door (we vieren het zonder ouders 
dit jaar), wellicht in afgeslankte vorm. Sint is hetzelfde als vorig jaar, 
neemt 2 roetveegpieten mee en groep 8 gaat ook als roetveeg.  

Bespreken 

5 min 

5.  Sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink methodiek)  

Zijn nu in proefperiode (4 lessen). Willen dit nog verlengen. 
Verplaatsen naar volgende vergadering (27/10) wat betreft de 
beslissing over wel of niet doorgaan met Kwink.  

Bespreken 

10 min 

6.  Schoolfotograaf 

Klassenfoto is van toegevoegde waarde; portretfoto minder. 

Tussenoplossing: in de week van de schoolfoto kun je bij de lokale 

fotograaf een persoonlijke foto laten maken met korting.  

We beslissen op de vergadering rond maart/april.  

Bespreken 

10 min 

7.  Begroting AC-gelden 2020/2021 

Er is nog over van afgelopen jaar (door Corona?!). Lijkt niet elk jaar 

meer te worden. Nu eenmalig doordat er geld gereserveerd was voor 

een extra leerkracht, maar niet niet uitgegeven is. Uitzoeken waar 

we het overgebleven geld aan uit kunnen geven (post-coronapotje) 

We laten de begroting voor aankomend jaar hetzelfde als die van 

afgelopen jaar.  

Bespreken 

10 min 

8.  Brainstormsessie voorbereiding 

 

Bespreken 

10 min 

9.  3 regels van Jordi 

1) 1e Vergadering in nieuwe bezetting is een feit! 

2) Kascontrole heeft plaatsgevonden en is goedgekeurd. 

3) Leerkrachten hebben ook voor dit jaar een gedegen plan bij 

de noodzaak van thuisonderwijs.  

Bespreken 

5 min 

10. Rondvraag en sluiting 

Zaterdag 10 oktober met een groep betrokken ouders + vakman 

(Jeroen Egbers) de tuin uitbaggeren, nieuwe grond erin. Daarna 

nadenken over een indeling en plan: onderhoudsarm, voor alle 

groepen toegankelijk.  

Bespreken 

10 min 

 

B: Vergadering MR 

  

1.   Opening en vaststelling agenda  

- Startcursus Nienke & Geert 

5 min 

2.  Binnengekomen post & mail 5 min 



 

    

Nog niet binnen gekregen 

3.  Begroting AC-gelden 2020/2021 

Check 

15 min 

4.  Kascontrole 2018/2019 
Check 

10 min 

5.  Thuisonderwijs  
Check → van belang om ouders tijdig te informeren over het plan. 

5 min 

6.  Schoolfotograaf 
 

5 min 

7.  Sinterklaasfeest 5 min 

6. Rondvraag en afsluiting 

Bij het ophalen in de middag is er bijna geen ruimte om je kind op te 
halen (gr. 3-8) doordat het volstaat met auto’s. Is hier iets aan te 
doen, evt. door ook ‘s middags de straat af te zetten? Nu met Corona 
is het zeker niet meer wenselijk om zoveel ouders bij elkaar te 
hebben. PMR zet het door naar teamvergadering.  

5 min 

 


