
 Notulen MR vergadering 5 Derde van der Huchtschool schooljaar 2021-2022 

 Datum: maandag 20 juni 2022 - starttijd 19.30 uur - eindtijd: 21.30 uur 
 locatie: op school  

 Aanwezig: Wietse Kramer (voorzitter), Margret de Rooĳ-Hagen, Dik Luschen (online), Heleen van den 
 Boom, Jeroen van Ginkel, Jeen van Arkel en Daphne Schillemans – van Weĳen (secretaris). 

 Afwezig: Sandra Frederiks 

 Agendapunt  Wie  Doel  
 (meningvormend/ besluitvormend-adviserend/ 
 besluitvormend-instemmend/ informerend) 

 Opening  Voorzitter 

 Notulen  Voorzitter  besluitvormend-instemmend 

 Goedgekeurd per e-mail. 

 Post  Voorzitter  informerend 

 Geen post 

 Mededelingen: 
 Ouders 
 Team 

 Voorzitter  informerend 

 Geen mededelingen vanuit de oudergeleding. 
 Team: donderdag wordt er een groot spektakel georganiseerd op school om het lustrum te vieren. 
 Er worden nog cito's afgenomen en de rapporten worden voorbereid. 

 Mededelingen Directie  Directie  informerend 

 Geen mededelingen die niet bij andere agendapunten aan bod komen. 

 Zorgplan de Eem  Directie  informerend-instemmend 

 Het Zorgplan is inhoudelijk ongewijzigd vergeleken met dat van vorig jaar. De MR heeft na korte 
 bespreking ingestemd met de nieuwe versie, onder voorbehoud van de wijziging van de datum op de 
 voorkant. 
 Komend schooljaar zal de organisatie die het zorgplan voor de Eem coördineert 800.000 moeten 
 bezuinigen. Daar zal onze school ook iets van merken, maar het verschil wordt komend schooljaar 
 (deels) gedekt door de stichting. Maar het jaar daarna kan het mogelijk een formatieplaats kosten. 

 (School)jaarplan tussentijdse 
 evaluatie 2021-2022 

 Voorzitter/directie  evaluerend 

 Dik licht toe dat er, ondanks corona, toch heel veel gelukt is van de plannen die het team zich 
 voorgenomen had. Daarnaast staan er ook veel punten niet in, vooral corona-gerelateerd, en het 
 vernieuwen van het rapport. Dat stond niet op de planning maar is wel gelukt afgelopen jaar. 
 Inhoudelijk is het team heel tevreden over wat er allemaal gerealiseerd is. 
 Het plan voor de periode 2023-2027 wordt volgend schooljaar geschreven. Er is ook gewerkt aan de 
 missie en visie van de school, dat document moet in november opgeleverd worden. 



 Wietse vertelt dat Blink een punt van zorg is, omdat de uitwerking van de kerndoelen soms te beknopt 
 is, waardoor de stof niet bij leerlingen overkomt. Het team werkt aan een oplossing daarvoor. Komend 
 wordt er gewerkt met losse themalessen(series) van Blink, om te kijken of dat beter werkt. 

 GMR  Voorzitter/GMR-g 
 eleding 

 informerend 

 Begroting & BFP: Jeroen legt uit dat de manier waarop het BFP en de begroting nu worden 
 samengesteld niet op elkaar zijn afgestemd. Daarom heeft het stichtingsbestuur voorgesteld om die 
 twee cycli te combineren/integreren. Dat lijkt o.a. verstandig omdat het meer rust brengt in de 
 voorbereiding van die twee documenten en het levert tijdswinst op. 
 Dik is er vanuit het MT enthousiast over. Maar vanuit het team kwam de vraag wat voor gevolgen dit 
 heeft voor personeelsleden die misschien hun formatie willen aanpassen, een studie willen gaan 
 volgen of bijv. ouderschapsverlof willen opnemen. Dik geeft aan dat dit voor individuele medewerkers 
 geen rol speelt. 

 Allocatiemodel: het idee dat scholen binnen de stichting elkaar steunen in geval van nood uit 
 solidariteit is mooi. Maar het voorgestelde model houdt ook risico's in. De vraag is of het model als 
 geheel zal werken zoals beoogd. Daarom is het goed dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen een 
 voorstel voor extra financiële middelen getoetst kunnen worden. 

 Eindopbrengsten eindtoets 
 groep 8 

 Directie  informerend 

 Wietse en Dik zijn heel trots op de resultaten van de leerlingen in groep 8. Zeker gezien het feit dat 
 deze klas vanaf halverwege groep 6 deels online onderwijs heeft gehad vanwege de pandemie. Het 
 zijn mooie scores, ook vergeleken bij de landelijke scores en het team heeft hard gewerkt om de 
 leerlingen richting de eindstreep te begeleiden. 

 Formatie  Directie  informerend 

 Ondanks de moeilijke tijden qua personeelstekorten is het toch gelukt om de formatie rond te krijgen. 
 Knappe prestatie. 

 Goedkeuring aanpassing 
 kleutergroepen (teambesluit 
 11-5-22) 

 Voorzitter  informerend-instemmend 

 In de huidige situatie hebben we een groep 1 en twee groepen 1/2. Het team heeft gekeken of er 
 overgestapt kan worden op drie 0/1/2 groepen, waarbij de instroomgroep verdwijnt. Dan stromen 
 4-jarigen in drie verschillende groepen in. Qua groepsgrootte zal er niet veel veranderen, maar het 
 vraagt wel veel meer van individuele leerkrachten omdat ze dan leerlingen van net 4 en van ruim 6 
 moeten begeleiden. Komend schooljaar wordt uitgebreid onderzocht wat de voor- en nadelen van 
 deze keuze zouden kunnen zijn. 
 De MR stemt in met het voorstel dat de kleuterleerkrachten de aanpassing van de indeling van de 
 kleutergroepen komend jaar gaan uitwerken. 

 Vakantierooster school  Voorzitter  informerend-instemmend 

 De MR heeft het vakantierooster besproken en ermee ingestemd. Komend jaar wordt maandag 5 
 december een studiedag. 



 Bespreken wel/niet delen MR 
 agenda en notulen met ouders 
 via Parro 

 Voorzitter  informerend-instemmend 

 De MR wil ouders graag op de hoogte houden van wat er gedurende het schooljaar besproken en 
 besloten wordt. Daarom wordt vanaf komend schooljaar een proef gestart met het delen van de link 
 naar de agenda en notulen op de schoolwebsite via Parro. 

 Bijwerken actie- en besluitenlijst 

 Rondvraag 

 Jeen van Arkel start vanaf september als MR-lid als opvolger van Jeroen van Ginkel. 

 Doorlopende ac�elijst  

 Vergadering  Wanneer  Wat  Wie 

 20-06-22  Zo snel als 
 mogelijk 

 Notulen van vergadering op de website ze�en  Heleen 

 Doorlopende besluitenlijst 

 Vergadering  Besluit 

 20-06-22  Vanaf september voert de MR een proef uit met het delen van de agenda en 
 notulen van de MR-vergaderingen met ouders via Parro. 

 20-06-22  De MR hee� ingestemd met het voorgestelde vakan�erooster voor 2022-2023. 

 20-06-22  De MR hee� ingestemd met het Zorgplan 2022-2023. 

 20-06-22  De MR hee� ingestemd met het voorstel dat de kleuterleerkrachten de 
 aanpassing van de indeling van de kleutergroepen komend jaar gaan uitwerken. 

 04-10-21  De MR hee� decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021. 

 04-10-21  De MR hee� de statuten & het huishoudelijk reglement 2021-2022 goedgekeurd. 

 04-10-21  De MR hee� het MR jaarverslag voor 2020-2021 goedgekeurd. 

 04-10-21  De MR hee� decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021. 


