MR 1e Van der Huchtschool
29 maart 2022
19.30– 21:30 uur
Aanwezig
●

Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering

●

Geert Demage (voorzitter)

●

Nienke Steinitz (secretaris)

●

Pauline Hilderink (notulist)

●

Joris Borst

Afwezig
●

Mieke Klein Goldewijk

●

Eva Smink

●

Ingrid Jansen

A: Overlegvergadering

1.

Opening en vaststelling agenda
-

2.

3.

Personele wisselingen wie in de MR
B(estuurs)F(ormatie)P(lan) Concept bespreken
We blijven in FTE gelijk; we hoeven niet in te krimpen
Fotograaf
Zelfde opzet als vorig jaar: klassenfoto’s op school,
portretfoto’s bij een fotograaf in de vdWeedestraat

Bespreken
10 min

Actielijst vorige vergaderingen
- Evaluatie continurooster loopt
- Jaarverslag 20-21 is nagenoeg rond; wordt naar JS gestuurd om op
de site te zetten
- Updaten documenten MR is gaande: overzicht maken van wanneer
MR samen moet komen om bepaalde vaste documenten/afspraken
te bespreken.
- Input/akkoord vakantieplanning afgerond

Bespreken

Bespreken procedure totstandkoming begroting AC-gelden nav.

Bespreken

verantwoording AC-gelden

30 min

5 min

We gaan opzet maken voor de begroting. Wordt daarna gedeeld met
MR. Planning is om dat rond juni af te hebben en dus dit schooljaar
nog af te ronden.

4.

Onderwerpen taakverdeling brainstormsessie (17 mei)
-

Wenselijk dat de nieuwe PMR bekend is en aan kan
schuiven
Die kunnen dan ook met Joris en Eva mee naar de MR start
Ambitie MR?
Uit 2016, evenals speerpunten, toe aan vernieuwing

Bespreken
15min

-

-

5.

Procesafspraken?
Indelen van jaar en vaste punten. Wie wil zich waar in
verdiepen?
Kijk op taakverdeling secretaris vanuit de
personeelsgeleding?
Kijken naar de huidige rolverdeling: is die nog zoals we
volgend jaar ook willen of wisselen van taken?
Is het mooi om ook een voorzitter en secretaris te hebben
vanuit de PMR, zodat je meer samen op kunt trekken,
makkelijk samen kunt schakelen en van beide kanten uit
een agenda kunt vullen.
Wie bereidt de brainstorm voor?
Joris en Eva

Introductieavond kleuters?
Er komt een inloopschema voor dit schooljaar,
Presentatie qua informatieavond komt in september. Vanuit
oudergeleding is dit een heel welkome aanvulling

Bespreking
10 min

Inloopmoment ouders overige klassen?
Voor de meivakantie 1, voor de zomervakantie 1

6.

7.

3 regels van Joris
Komen volgende week in de nieuwsbrief
1. De personele planning voor dit jaar en het nieuwe schooljaar is
rond. We zijn verheugd dat de vacatures worden opgevuld door hele
goede kandidaten. Joop gaat na dit schooljaar met pensioen en we
zoeken nog een nieuwe conciërge voor komend schooljaar..
2. Ook dit jaar komt de schoolfotograaf weer om foto’s te maken van
elke klas. Portretfoto’s kunnen weer net zoals vorig jaar gemaakt
worden bij de fotograaf aan de van Weedestraat. Meer info volgt.
3. Voor de kleutergroepen wordt binnenkort een informatieavond
georganiseerd. Zo kom je als ouder toch net even wat meer te weten
over wat je kleuter allemaal doet op een dag. Voor de groepen 3 t/m
8 komen er weer meer inloopmomenten om een kijkje te nemen in
de klas. Hou je Parro in de gaten wanneer jullie welkom zijn.

Bespreken

Rondvraag en sluiting

Bespreken

Opening en vaststelling agenda

5 min

5 min

B: Vergadering MR
1.

-

MR start Joris & Eva?

2.

Binnengekomen post & mail

5 min

3.

Rondvraag en afsluiting

5 min

