MR 1e Van der Huchtschool
22 september 2021
20.00– 21:30 uur
Aanwezig:
●

Jordi Butterhoff (penningmeester)

●

Geert Demage (voorzitter)

●

Nienke Steinitz (secretaris), online

●

Ingrid Jansen

●

Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering

Afwezig:
●

Mieke Klein Goldewijk

●

Pauline Hilderink (notulist)

A: Overlegvergadering

1.

Opening en vaststelling agenda
-

Update vacatures

Bespreken
5min

groep 4:
nu 2 invallers,, doel is verlengen tot Kerst
groep 5:
Kim gaat met verlof, er is iemand voor 2 dagen gevonden. De andere
3 dagen is lastig om in te vullen. Invalpool komt niet met de
gewenste oplossing, is hap-snap, korte termijn.
-

Kascontrole AC gelden

Jordi gaat samen het kasboek controleren, resultaat in volgend
overleg
Vorig jaar is er minder uitgegeven dan begroot (door
Corona-beperkingen). Het resterende bedrag wordt, net als vorig
jaar, gereserveerd voor uitgaven die aan zoveel mogelijk kinderen
ten goede komen.
Voor dit schooljaar wordt het verzoek voor de vrijwillige
ouderbijdrage op hetzelfde moment en met dezelfde tekst
verstuurd. De transactie vindt plaats via Wizzcollect
-

Nieuwe begroting

Wordt gebaseerd op inkomsten en uitgaven van de afgelopen jaren
(exclusief Corona effect).

2.

Actielijst vorige vergaderingen

Bespreken

is dezelfde als vorige keer

5 min

-

brainstorm
website
jaarverslag
evalueren continurooster (half jaar na introductie)

3.

Vacature oudergeleding (verkiezingen?)
Er zijn 3 geïnteresseerde ouders, plek voor max 2. Dan moet er ook
een LK (P-geleding)
Met de P-geleding leidt dit wel tot een urenpuzzel, maar het kan.
Bovendien is Mieke nu afwezig en moet zij worden vervangen.
De planning is nu dat er wordt toegewerkt naar 4 + 4.
Geert gaat de kandidaten bellen /mailen met uitleg over de volgende
stappen

4.

Planning vergaderdata voor het gehele schooljaar
WOE 3 nov 2021 om 20.00
WOE 10 nov 2021 om
Er gaat een datum door, maar voor de zekerheid hebben we er 2
geprikt.

bespreken
10 min

bespreken
10 min

We willen dan eind 2021 nog uit eten, als start van het jaar met de
nieuwe MR en afscheid van Jordi.
Brainstormsessie?

5.

Jaarverslag, wie doet wat?

bespreken
10 min

7.

Schoolgids

bespreken
10min

10.

11.

3 regels van
Voor het eerst hebben we weer fysiek op school vergaderd
De schoolleiding is heel hard bezig met het opvullen van de
ontstane vacatures.
Kascontrole heeft plaatsgevonden en is akkoord bevonden
Regulier komt de MR elk jaar 6 x bij elkaar, de komende
vergaderingen zijn gepland. De nieuwe samenstelling zal
na de herfstvakantie worden meegedeeld.

Bespreken

Rondvraag en sluiting

Bespreken

5 min

5 min
De vergadering wordt door Geert gesloten om 21.07 uur

B: Vergadering MR

1.

Opening en vaststelling agenda

5 min

2.

Binnengekomen post & mail

5 min

6.

Rondvraag en afsluiting

5 min

